
  PROJEKT 

    UCHWAŁA NR XVIII/135/12           

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

Z DNIA 31 maja 2012 r. 

 

 

w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego. 
 

 

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

zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późn, zm.) i § 10 uchwały nr XXVII/191/09 

Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. 

Województwa Opolskiego nr 16 poz. 237 z dnia 12 lutego 2010 r.), Rada Powiatu Opolskiego 

uchwala co następuje: 

 

§1 
 

Przyznaje się dotację: 
 

1. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich, 

46-024 Łubniany, na prace przy zabytku wpisanego do rejestru zabytków,  

w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich głównego Ołtarza barokowego,  

celem wydobycia i zachowania historycznej warstwy malarskiej przedmiotowego 

obiektu.  

w kwocie  33 000 zł. 

2. Gminie Dąbrowa ul. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, na prace przy zabytku 

wpisanego do rejestru zabytków, w zakresie prac konserwatorskich, celem 

przywrócenia historycznego wyglądu rzeźby św. Jana Nepomucena z Dąbrowy 

w kwocie 17 000 zł. 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Opolu. 

 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012. 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 
 

Wnioskodawcą niniejszej uchwały jest Zarząd Powiatu Opolskiego. Podjęcie 

niniejszej uchwały jest wymogiem zawartym w uchwale nr XVII/191/09 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

Niniejsza uchwała konkretyzuje te postanowienia stawiając sobie za cel inicjowanie 

szerzej pojętej akcji konserwatorskiej poprzez wspieranie i uzupełnienie działań – podjętych 

przez właścicieli lub posiadaczy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – 

dla zapewnienia ochrony i konserwacji najbardziej wartościowszych elementów substancji 

zabytkowej, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku Powiatu Opolskiego. 

W dniu 01 marca 2012 r. ogłoszono nabór w ramach którego wpłynęły 2 wnioski.          

Zgodnie z wymogami zawartymi w ww. uchwale Rady Powiatu Opolskiego wnioski zostały 

zaopiniowane przez Komisję Polityki Społecznej i Komisję Budżetu. Zarząd Powiatu 

Opolskiego uchwałą z dnia 15 maja 2012 r . sporządził opinię dotyczącą zasadności 

udzielenia dotacji. W tegorocznym budżecie Powiatu Opolskiego na realizację zadań z 

zakresu ochrony zabytków zabezpieczono kwotę w wysokości 50 000 zł, wobec czego Zarząd 

Powiatu Opolskiego zgodnie z zapisami § 9 przygotował projekt uchwały w sprawie 

przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do 

rejestru zabytków z terenu Powiatu Opolskiego. 

 

 
 


