
PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../21

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia .... stycznia 2021 roku

w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.

Św.  Stanisława  BM  w  Modzerowie  na  prace  konserwatorskie  przy  kościele  pw.  Św.

Stanisława  BM w Modzerowie

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 282 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz.

713), art. 218 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), w związku z §1 ust. 1 i 2 Uchwały Nr IX/65/11 Rady

Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011 roku w sprawie zasad i trybu udzielania

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do

rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 roku,  Nr  230, poz. 2105), uchwala się co

następuje:

§1.  Udziela się  Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie dotacji z

budżetu  gminy  w wysokości  23.395,00  zł  (słownie:  dwadzieścia  trzy  tysiące  trzysta

dziewięćdziesiąt  pięć  złotych)  na dofinansowanie  inwestycji,  polegającej na przeprowadzeniu

prac  konserwatorskich,  restauratorskich  w/przy  zabytku-kościele pw.  Św.  Stanisława  BM  w

Modzerowie, gmina Izbica Kujawska.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Dorabiała



Załącznik do UCHWAŁY NR .../.../21

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia ....  stycznia 2021 roku

w sprawie udzielenia w 2021 roku 

dotacji z budżetu gminy Parafii 

Rzymsko-Katolickiej 

pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie 

na prace konserwatorskie

 przy kościele pw. Św. Stanisława  BM 

w Modzerowie

UZASADNIENIE

Zgodnie  z  art.  81  ust.  1  ustawy o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  organ

stanowiący gminy może udzielić  dotację  na prace  konserwatorskie restauratorskie  lub roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dnia 15 września 2020 roku, Parafia

Rzymsko-Katolicka  w  Modzerowie  zwróciła  się  z  wnioskiem  o  dofinansowanie  inwestycji,

polegającej na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym

do rejestru (nr A/442 z 20 dnia 20 lipca 2012 roku), tj. kościoła pw. Św. Stanisława BM  w

Modzerowie, gmina Izbica Kujawska. 

Mając  na  uwadze  dobro  kulturowe,  jakim  jest  zabytkowy  kościół  (obiekt  drewniany,

zbudowany w 1796 roku przez Kacpra Skarbka na miejscu poprzedniej świątyni), oraz fakt, że
parafia  posiada  własne  środki,  a  także  zagwarantowanie  przyznania  środków  z  Urzędu

Marszałkowskiego i Powiatu Włocławskiego, podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za

zasadne. Przyznana kwota, to  23.395,00 zł, czyli  30% udziału w całości kosztów (całkowity

koszt zadania: 77.980,68 zł). Zgodnie z zapisami uchwały rady, dofinansowanie może nastąpić
do  30% udziału  w  całości  kosztów.  Zadanie  dotyczy  następujących  prac:  wykonanie  pełnej

konserwacji ołtarza bocznego prawego.


