UCHWAŁA NR XXXVIII/643/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446, z późn. zm.1) oraz § 9 ust. 5 i § 7 ust. 3
załącznika do uchwały Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 8 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. Nr 133, poz. 2100 ze zm.2), uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie
dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł stanowiącej 99,71 % wartości zadania
p.n. „Naprawa pokrycia i konstrukcji dachowej kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi
w Sośnie oraz naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia
2017 r.”, z przeznaczeniem na wykonanie prac obejmujących:
1) naprawa zerwanej instalacji odgromowej,
2) przełożenie części pokrycia dachowego – dachówki i gąsiory,
3) częściowa rozbiórka pokrycia dachowego,
4) rozebranie i naprawa ołacenia dachu,
5) ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego,
6) prace przy łaceniu dachu,
7) rozebranie obróbek blacharskich nie nadających się do użytku i założenie nowych,
8) demontaż i wymiana okna dachowego,
9) prace przy zalanych ścianach wnętrza kościoła – gruntowanie, malowanie.
§ 2. Sposób przekazania i rozliczenia dotacji regulują umowy dotacyjne zawarte na
podstawie niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany tekstu przedmiotowej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 397, 774 i 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887
i 1948 oraz z 2017 poz. 60, 1086, 1595.
2 Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 43, poz. 938 i Nr 124,
poz. 2064 oraz z 2012 r. poz. 2029.
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UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest udzielenie w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym
na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj. dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną stanowi art. 81 ust.1 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 r., zgodnie z którym organ stanowiący samorządu województwa może
udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru, na zasadach określonych w uchwale przyjętej przez ten organ. Sejmik
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXV/497/08 z dnia 8 września 2008 r.
(ze zm.), przyjął zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sejmik zgodnie z § 9 pkt. 5
Zasad podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji i ich wysokości, w trybie uchwały. Terminy
składania wniosków o dotacje ustala § 7 ust. 2, zaś ust. 3 stanowi, że terminy te nie mają
zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające
z zagrożenia zabytku.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Konsultacje nie są wymagane.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Wsparcie ochrony zabytków jest jednym z priorytetowych obszarów działań
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającym na celu zachowanie bogatego dziedzictwa
kulturowego regionu w jak najlepszym stanie.
Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
7 listopada 2017 r. wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca
Maryi w Sośnie. Zabytek, kościół parafialny, poważnie ucierpiał w wyniku nawałnicy, która
nawiedziła województwo kujawsko-pomorskie w dniu 11 sierpnia 2017 r. przyczyniając się
do poważnych uszkodzeń dachu, jego konstrukcji a także zalania wnętrza kościoła.
Uszkodzenia zostały potwierdzone protokołem z oględzin Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a na niezbędne prace została wydane przez ww.
organ uprawniony stosowna decyzja.
5. Ocena skutków regulacji:
Udzielenie dotacji ma bezpośredni wpływ na budżet województwa. Środki na ten cel
w wysokości 50 000,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie województwa, w zadaniu
Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego regionu – W/N/921/33/
Upowszechnianie kultury.

