
UCHWAŁA NR XL/264/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 14 lipca 2022 r. 

w sprawie dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków na terenie Gminy Zawonia 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z póź. zm.) oraz art. 77 i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) oraz uchwały nr 
III/25/2006 Rada Gminy Zawonia  z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy 
udzieleniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Zawonia, Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Zawonia Rada Gminy Zawonia przyznaje dotację w kwocie 24 000,00 zł 
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące 00/100 złotych) dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej 
w Zawoni, przeznaczoną na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich polegających na konserwacji 
środkiem drewno-ochronnym ścian zewnętrznych i wieży drewnianego kościoła filialnego pw. Św. Józefa 
Oblubieńca w Złotowie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne gminy obejmują  

w szczególności sprawy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Stosownie do przepisów 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zadania te są realizowane m.in. przez 
sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i 
robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny posiada jednostka samorządu 
terytorialnego (art. 71 ust. 2 ustawy).  

Jednostki samorządu terytorialnego, w oparciu o przepisy art. 81 ust 1 ustawy o chronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, mogą również udzielać wsparcia finansowego na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, do którego tytuł prawy 
posiadają inne podmioty, ale zabytek ten powinien być wpisany do rejestru zabytków. W myśl art. 
81 ust. 1 powołanej ustawy, w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może 
być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiaty lub samorządu województwa, na zasadach 
określonych w podjętej przez ten organ uchwale.  

Działając w oparciu o powyższą normę kompetencyjną Rada Gminy Zawonia zasady 
udzielania dotacji przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków określiła uchwałą nr III/25/2006 
z dnia 22 grudnia 2006 roku. Zgodnie z § 2 ust. 1 wymienionej uchwały, z budżetu Gminy Zawonia 
mogą być udzielane dotacje osobom i podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku, 
położonego w granicach administracyjnych Gminy i wpisanego do rejestru zabytków. 

Mając na uwadze fakt, że kościół filialny pw. Św. Józefa Oblubieńca w Złotowie wpisany 
jest do rejestru zabytków, Wójt Gminy Zawonia w odpowiedzi na wniosek Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zawoni wnosi o przyznanie dotacji celem 
sfinansowania prac konserwatorsko- restauracyjnych polegających na konserwacji środkiem 
drewno-ochronnym ścian zewnętrznych i wieży drewnianego kościoła filialnego pw. Św. Józefa 
Oblubieńca w Złotowie.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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