UCHWAŁA Nr ……  /2022
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia ……………………… 2022 r.


w sprawie udzielenia dotacji w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie                i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 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 2021 r. poz. 710 tj. z późn. zm. poz. 954) oraz § 9 ust. 4
i ust. 6 uchwały  Nr 206/XX/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2021 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 2021 r. poz. 3242) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się ośmiu dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego, w łącznej kwocie 300 000,00 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 ośmiu 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 2021 r. poz. 710 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 206/XX/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24 czerwca 2021 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 2021 r. poz. 3242).
Zgodnie z powyższą uchwałą, do dnia 30 sierpnia  2021 r. wpłynęło osiem wniosków  o udzielenie dotacji na prace konserwacyjne przy zabytkach w 2022 r. przez:
1. Parafię Rzymskokatolicką p.w. Michała Archanioła we Wtelnie na zadanie
pn. „Konserwacja rokokowej ambony wraz z obrazem olejnym z przedstawieniem Chrystusa Dobrego Pasterza”,
2. Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Świętych Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa
i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachu nad kruchtą boczną w części prezbiterium i nad zakrystią budynku 
kościoła parafialnego p.w. Świętych Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika
i Jana Chrzciciela w Ostromecku - etap I”,
3. Parafię Rzymskokatolicką p.w. Świętej Anny w Łąsku Wielkim na zadanie
pn. „Prace konserwatorskie ambony, chrzcielnicy i tabernakulum w kościele parafialnym
p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim”,
4. Pana Tadeusza Kaźmierczaka z Magdalenki na zadanie pn. „Prace remontowo-budowlane w budynku Dworu w Paulinach - etap IV”,
5. Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku
na zadanie pn. „Prace konserwatorskie polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia
z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej - nawa główna etap II etap”,
6. Parafię Rzymskokatolicką p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach na zadanie
pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nastawie ołtarza głównego z kościoła we Włókach (etap I i II)”, 
7. 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 (III etap)”,
8. Parafię Rzymskokatolicką p.w. Świętej Trójcy w Byszewie na zadanie
pn. „Byszewo, kościół p.w. Świętej Trójcy, prace konserwatorskie i restauratorskie przy rokokowej ambonie - II etap (balustrada schodów, zaplecek)”.


Zarządzeniem nr 47/21 Starosty Powiatu Bydgoskiego z dnia 23 grudnia 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
17 stycznia 2022 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 2022 r. w dziale - 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  rozdziale - 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragrafie - 2720 dotacje celowe z budżetu
na finansowanie lub  dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zabezpieczono środki w kwocie 300.000,00 zł.


Lp.
Nazwa wnioskodawcy
Nazwa zadania
Nr rejestru
zabytku
Nr oferty
Wysokość przyznanej dotacji
1.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Byszewie
(Diecezja Pelplińska)
Byszewo, kościół p.w. Świętej Trójcy, prace konserwatorskie i restauratorskie przy rokokowej ambonie - II etap (balustrada schodów, zaplecek)
B/92/1-25
PK.4123.7.2021
28 000,00
2.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy Anny w Łąsku Wielkim (Diecezja Pelplińska)
Prace konserwatorskie ambony, chrzcielnicy i tabernakulum w kościele parafialnym p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim
B/313/20
B/313/25
PK.4123.8.2021
22 000,00
3.
Tadeusz Kaźmierczak Magdalenka
Prace remontowo-budowlane w budynku Dworu w Paulinach - etap IV
A/1011
PK.4123.9.2021
41 000,00
4.
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Wojciecha i św. Katarzyny Boluminek (Diecezja Toruńska)
Prace konserwatorskie polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej - nawa główna etap II
B/191/5
PK.4123.10.2021
62 000,00
5.
Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach (Diecezja Bydgoska)
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nastawie ołtarza głównego z kościoła we Włokach (etap I i II)
B/422
PK.4123.11.2021
46 000,00
6.
Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach (Diecezja Bydgoska)
Kozielec, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP: prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kościoła (III etap)
A/787
PK.4123.12.2021
12 000,00
7.
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętych Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku (Diecezja Toruńska)
Wymiana pokrycia dachu kościoła nad kruchtą boczną w części prezbiterium i nad zakrystią budynku kościoła parafialnego p.w. Świętych Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku - etap I
B/73/1026
PK.4123.13.2021
41 000,00
8.
Parafia św. Michała Archanioła we Wtelnie (Diecezja Bydgoska)
Konserwacja rokokowej ambony wraz z obrazem olejnym z przedstawieniem Chrystusa Dobrego Pasterza
B/300/25
PK.4123.14.2021
48 000,00
Załącznik  do Uchwały Nr …  /2022                    Rady Powiatu Bydgoskiego 
z dnia ………………… 2022 r. 






































