
UCHWAŁA NR 178/XVIII/16
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie   i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie uchwały nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. z późn. zm. Rady Powiatu 
Nowosądeckiego w sprawie ustalania zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 
Nowosądeckiego, w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446 z późn. zm.) i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016. poz.814)  oraz art. 127 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 
sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1. Z budżetu Powiatu Nowosądeckiego  udziela się dotacji celowej w wysokości 10.000zł. ( słownie: dziesięć 
tysięcy złotych) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jakuba Mł.Ap. w Powroźniku na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku jakim jest CERKIEW pw. ŚW. JAKUBA MŁODEGO 
APOSTOŁA, Powroźnik 50, 33-370 Muszyna, wpisana do Rejestru Zabytków pod nr Ks”A” 103 decyzja L.KL.V-
Wk-101/9/61z dnia 26.06.1961r. oraz na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

§ 2. Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Nowosądeckiego

Jan Gomółka
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, umożliwia organom
samorządowym udzielania dotacji celowej na ochronę zabytków.

CERKIEW pw. ŚW. JAKUBA MŁODEGO APOSTOŁA w Powroźniku - to najstarsza cerkiew w
południowej Polsce, która w 2013 r. została  wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO
( jedyny zabytek z terenu powiatu nowosądeckiego, który znalazł się na liście UNESCO). Cerkiew powstała w
1600r. Cerkiew została odnowiona w 1965 roku. Jest to budynek drewniany o konstrukcji zrębowej, trójdzielny,
jednonawowy. Nad nawą kopuła namiotowa łamana trzykrotnie, w prezbiterium strop z fasetą, w zakrystii
sklepienie kolebkowe. Elewacja zewnętrzna i dach pokryty gontem. Całość wieńczą trzy baniaste wieżyczki z
pozornymi latarniami. Wystrój cerkwi jest niezwykle bogaty. Zachowały się tutaj najbardziej cenne zabytki
sztuki sakralnej w regionie byłego "klucza muszyńskiego";polichromia figuralną z 1637 roku, a także barokowy
ołtarz główny z ikoną "Matki Bożej z Dzieciątkiem" z XVII wieku, oraz ikonostas będący tłem do ołtarza.
Unikatową wartość mają również pozostałe ikony umieszczone na bocznych ołtarzach, rokokowa ambona z
1700 roku, oraz dzwon z 1615 roku. Cerkiew od 1951 roku jest rzymskokatolickim kościołem.

Przyznane środki pozwolą na ochronę i zabezpieczenie tak cennego zabytku przed pożarem i kradzieżą.
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