UCHWAŁA Nr ……  /2021
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia ……………………… 2021 r.


w sprawie udzielenia dotacji w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie                i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych                 na obszarze Powiatu Bydgoskiego

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 tj. z późn. zm. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 782, poz. 1378.) oraz § 9 ust. 4 i ust. 6 uchwały                          Nr 263/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2020 r. poz. 952) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się dziesięciu dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego, w łącznej kwocie 395.000,00 zł. 

§ 2. Wykaz wnioskodawców, którym udzielono dotacji, nazwy zadań oraz wysokość przyznanej dotacji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                              Rady Powiatu Bydgoskiego

                                                                               Piotr Kozłowski










UZASADNIENIE

Przedmiot regulacji
Przedmiotem regulacji jest udzielenie dziesięciu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym  na obszarze Powiatu Bydgoskiego.

Uzasadnienie prawne i merytoryczne
Podstawę prawną stanowią:
- art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                 (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 tj. z późn. zm.), zgodnie z którym organ stanowiący powiatu może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- uchwała Nr 263/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012 r.                    w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego.
Zgodnie z powyższą uchwałą, do dnia 30 sierpnia  2020 r. wpłynęło dziesięć wniosków  o udzielenie dotacji na prace konserwacyjne przy zabytkach w 2021 r. przez:
1. Parafię Rzymskokatolicką p.w. Michała Archanioła we Wtelnie na zadanie
pn. „Konserwacja szafy organowej z prospektem, etap II, końcowy” (Diecezja Bydgoska),
2. Gminę Sicienko na zadanie pn. „Remont konserwatorski budynku nr 60
w miejscowości Mochle - Etap I”,
3. Parafię Rzymskokatolicką p.w. Świętej Anny w Łąsku Wielkim na zadanie
pn. „Prace konserwatorskie  ambony i chrzcielnicy w kościele parafialnym p.w. św. Anny
w Łąsku Wielkim” (Diecezja Pelplińska),
4. Pana Tadeusza Kaźmierczaka z Magdalenki na zadanie pn. „Prace remontowo-budowlane w budynku Dworu w Paulinach - etap III”,
5. Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku
na zadanie pn. „Remont więźby i dachu kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej - Etap IV”,
6. Parafię Rzymskokatolicką p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach na zadanie
pn. „Kozielec, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP: prace konserwatorskie
i restauratorskie wnętrza kościoła (II etap)”,
7. Gminę Sicienko na zadanie pn. „Renowacja elewacji oraz wewnętrznych i zewnętrznych ścian piwnic budynku szkoły podstawowej w Kruszynie, etap I - izolacje poziome iniekcyjne”,
8. Parafię Rzymskokatolicką p.w. Narodzenia NMP  w Czarżu na zadanie pn. „Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. NMP w Czarżu - Etap IV, elewacja zachodnia”,
9. Parafię Rzymskokatolicką p.w. Świętej Trójcy w Byszewie na zadania
pn. „Byszewo, kościół p.w. Świętej Trójcy, prace konserwatorskie i restauratorskie przy rokokowej ambonie - I etap (kosz ambony i schody z balustradą” (Diecezja Pelplińska),
10. Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku na zadanie
pn. „Remont konserwatorski części elewacji zachodniej kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli
w Sicienku”. 


Zarządzeniem nr 1/21 Starosty Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 stycznia 2021 r.  powołano komisję w celu oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego. Komisja na posiedzeniu w dniu
14 stycznia 2021 r. dokonała oceny wszystkich wniosków.
W związku z powyższym zasadne jest przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego. 

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne nie są wymagane.

Skutki finansowe i źródła ich pokrycia
Źródłem finansowania dotacji są wydatki zaplanowane w budżecie Powiatu Bydgoskiego na 2021 r. w dziale - 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  rozdziale - 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragrafie - 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zabezpieczono środki w kwocie 395.000,00 zł.


Lp.
Nazwa wnioskodawcy
Nazwa zadania
Nr rejestru
zabytku
Nr oferty
Wysokość przyznanej dotacji
1.
Parafia św. Michała Archanioła we Wtelnie (Diecezja Bydgoska)
Konserwacja szafy organowej z prospektem, etap II, końcowy
B/300/1-41
PK.4123.3.2020
50 000,00
2.
Gmina Sicienko
Remont konserwatorski budynku nr 60
w miejscowości Mochle - Etap I
A/1190
PK.4123.4.2020
45 000,00
3.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy Anny w Łąsku Wielkim (Diecezja Pelplińska)
Prace konserwatorskie ambony
i chrzcielnicy w kościele parafialnym p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim
B/313/20
B/313/25
PK.4123.5.2020
35 000,00
4. 
Tadeusz Kaźmierczak Magdalenka
Prace remontowo-budowlane w budynku Dworu w Paulinach - etap III
A/1011
PK.4123.6.2020
30 000,00
5.
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św Wojciecha i św. Katarzyny
w Boluminku
Remont więźby i dachu kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej - Etap IV
A/45
PK.4123.7.2020
35 000,00
6.
Parafia Rzymskokatolicką p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach
Kozielec, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP: prace konserwatorskie
i restauratorskie wnętrza kościoła (II etap)
A/787
PK.4123.8.2020
25 000,00
7.
Gmina Sicienko
Renowacja elewacji oraz wewnętrznych
i zewnętrznych ścian piwnic budynku szkoły podstawowej w Kruszynie, etap I - izolacje poziome iniekcyjne
A/1043/1-2
PK.4123.9.2020
100 000,00
8.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP  w Czarżu
Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. NMP w Czarżu - etap IV, elewacja zachodnia
A/1687/1
PK.4123.10.2020
35 000,00
9. 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Byszewie
(Diecezja Pelplińska)
Byszewo, kościół  p.w. Świętej Trójcy, prace konserwatorskie i restauratorskie przy rokokowej ambonie - I etap (kosz ambony
i schody z balustradą)
B/92/1-25
PK.4123.11.2020
25 000,00
10.
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św Andrzeja Boboli
w Sicienku
Remont konserwatorski części elewacji zachodniej kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku 
A/803
PK.4123.12.2020
15 000,00
Załącznik  do Uchwały Nr …  /2021                    Rady Powiatu Bydgoskiego 
z dnia ………………… 2021 r. 






































