
UCHWAŁA NR XL/244/2022 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) w związku z uchwałą nr XXIII.133.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 
30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Zbójno 
(Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r., poz. 3049) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyznaje się dotację w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla 
Klasztoru OO. Karmelitów w Oborach na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji i renowacji 
stalli północnej kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach tj. na odnowę przedpiersi i zaplecków stalli oraz 
ich rekonstrukcję. 

§ 2. Szczegółowe warunki oraz zasady udzielenia dotacji, o której mowa w § 1, 
a także sposób i termin jej rozliczenia zostaną określone w umowie w sprawie udzielenia dotacji. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego                         
w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym                        
a projektowanym stanem prawnym: 

W dniu 9 września do Urzędu Gminy Zbójno wpłynął wniosek Klasztoru OO. Karmelitów w Oborach 
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków w wysokości 10.000,00 zł, na dofinansowanie modernizacji i renowacji stalli 
północnej w kościele p.n. Nawiedzenia NMP w Oborach, tj. odnowę przedpiersi i zaplecków stalli oraz ich 
rekonstrukcję. Wskazane prace dotyczą obiektu wpisanego do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-
Pomorskiego nr B/362/1-121. 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Zbójno, 
stanowiących załącznik do uchwały nr XXIII.133.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Zbójno, o przyznaniu 
dotacji oraz jej wysokości decyduje Rada Gminy w drodze uchwały uwzględniając możliwości finansowe 
Gminy. 

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym 
w szczególności skutków finansowych: 

Podjęcie uchwały umożliwi Wójtowi Gminy Zbójno zawarcie z otrzymującym dotację umowy, na mocy 
której przekazana zostanie na rachunek dotacja w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 
00/100). W budżecie gminy na rok 2022, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, zabezpieczono 
środki finansowe na dotację celową. 

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli 
obowiązek taki wynika z przepisów prawa: 

Nie dotyczy. 
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