
 

  

 

UCHWAŁA NR XXX/231/17 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j.  Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 4 Uchwały 

Nr LIII/297/10 Rady Gminy Santok z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad  udzielania dotacji  

z budżetu  Gminy  Santok na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego  z 2010 r.,  Nr 66,  poz.  

915)  uchwala się, co  następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie dla Parafii Rzymsko-Katolickiej 

Świętego Antoniego z siedzibą w Starym Polichnie przy ul. Zielonej 3, 66-431 Santok w wysokości 9.000 zł 

(słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sporządzenie ekspertyz technicznych 

i konserwatorskich oraz wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dla 

zabytku: dzwonnica o konstrukcji ryglowej w Santoku, działka nr 659, wpisanego dnia 5 listopada 1976 r. do 

rejestru  zabytków pod nr KOK-I-94/76. 

§ 2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczenia oraz sposób kontroli wykonanego 

zadania określa uchwała Nr LIII/297/10 Rady Gminy Santok z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie  

określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Santok na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa 

Lubuskiego z 2010 r., poz. 1841) 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      
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Uzasadnienie  

Do  Wójta Gminy  Santok  wpłynął w dniu 20 marca 2017r. wniosek  Parafii Rzymsko-Katolickiej Świętego  

Antoniego z siedzibą w Starym Polichnie przy ul. Zielonej 3, 66-4361 Santok, o przyznanie  dotacji 

z budżetu Gminy Santok, z przeznaczeniem na sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich oraz 

wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dla zabytku: dzwonnica 

o konstrukcji ryglowej w Santoku, działka nr 659, wpisanego dnia 5 listopada 1976r. do rejestru zabytków 

pod nr KOK-I-94/76. Całkowity koszt zadania określony w złożonym wniosku wynosi 9.000 zł.  Wójt 

Gminy Santok proponuje przyznać wnioskodawcy kwotę 9.000 zł, aby umożliwić realizację ww. zadania. 

W związku z powyższym w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92120 –

 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie  zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych  jednostkom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych – wprowadza się kwotę 9.000 zł  na realizację powyższego zadania. 


