
UCHWAŁA NR 320/XXXIII/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 18 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie uchwały nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. 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 (t.j. Dz. U. 
z 2017, poz. 2187 z późn.zm.) i art. 12 pkt.  11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2018, poz. 995 z późn. zm.)  oraz art. 127 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
(Dz.U.z 2017r, poz. 2077) uchwala się co następuje:

§ 1. Z budżetu Powiatu Nowosądeckiegoudziela się dotacji celowej wwysokości 8.000 zł. (słownie: osiem 
tysięcy złotych) Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Żegiestowie na prace konserwatorskie, 
restauratorskie iroboty budowlane przy zabytku jakim jest Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Zubrzyku (dawna cerkiew pw. Św. Łukasza), wpisanym do Rejestru Zabytków pod nr Ks.A -145 (decyzją 
KL.V-3/32/64 zdnia 05.09.1964 r.). Zakres prac obejmie remont dachu iwięźby dachu kościoła – etap II.

§ 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.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Uzasadnienie

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

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Żegiestowie, właściciel zabytku - Kościoła filialnego pw.
Podwyższenia Krzyża Śniętego w Zubrzyku, dawniej cerkiew grekokatolicka z 1875r. pw. Św. Łukasza, złożyła
wniosek na dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiekcie w terminie obowiązkowym do składania
wniosków tj do 30 stycznia 2018r. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi w dziale - Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego wniosek nie otrzymał wsparcia finansowego – Uchwała nr 289/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018r.

W dniu 19 marcu 2018r. Proboszcz Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP
w Muszynie, który uzyskał dotację w wysokości 8.000zł. (słownie: osiem tysięcy złotych), pisemnie
powiadomił Zarząd Powiatu o odstąpieniu od zawarcia umowy na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie
i restauratorskie przy żeliwnej rzeźbie św. Jana Nepomucena ustawionej na kamiennym cokole w Muszynie”.
W związku z powyższym w budżecie pozostała kwota 8.000 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych), która może
zostać przekazana wnioskodawcy, który nie otrzymał dofinansowania z powodu z braku środków.

Przyznanie środków Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Żegiestowie pozwoli na przeprowadzenie
prac konserwatorskich przy zabytku zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 12 stycznia 2018r.
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