
UCHWAŁA NR XXXIX/380/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 16 lutego 2022 r. 

w sprawie udzielenia dotacji  z budżetu Gminy Santok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U.2021 r. poz. 710 ze zm.) oraz §5 ust 1, 2 Uchwały nr LIII/297/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku Rady 
Gminy Santok w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Santok na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie 
Gminy Santok , (Dz. U. Woj. Lub. z dnia 9 lipca 2010r. Nr 66, poz. 915) uchwala, co następuje; 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy Santok w formie dotacji dla Diecezji Zielonogórsko – 
Gorzowskiej z siedzibą przy Placu Powstańców Wielkopolskich 1; 65-075 Zielona Góra w wysokości 
4 786,25 zł (słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 25/100) na prace konserwatorskie 
dla Kościoła pw. św. Józefa w Santoku w ramach projektu „Dziedzictwo Sakralne Dolnej Warty” . 

§ 2. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy Santok w formie dotacji dla Diecezji Zielonogórsko – 
Gorzowskiej z siedzibą przy Placu Powstańców Wielkopolskich 1; 65-075 Zielona Góra w wysokości 
10 475,98 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 98/100) na prace konserwatorskie 
dla Kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lipkach Wielkich w ramach projektu       
„Dziedzictwo Sakralne Dolnej Warty” . 

§ 3. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy Santok w formie dotacji dla Diecezji Zielonogórsko – 
Gorzowskiej z siedzibą przy Placu Powstańców Wielkopolskich 1; 65-075 Zielona Góra w wysokości 
11 413,22 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta trzynaście złotych 22/100) na prace konserwatorskie dla 
Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Janczewie w ramach projektu „Dziedzictwo Sakralne Dolnej 
Warty” . 

§ 4. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy Santok w formie dotacji dla Diecezji Zielonogórsko – 
Gorzowskiej z siedzibą przy Placu Powstańców Wielkopolskich 1; 65-075 Zielona Góra w wysokości 
23 324,55 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery tysiące 55/100) na prace 
konserwatorskie dla Kościoła pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Czechowie w ramach projektu                     
„Dziedzictwo Sakralne Dolnej Warty” . 

§ 5. Szczegółowe warunki oraz zasady udzielania dotacji zostaną ustalone w umowie w sprawie udzielania 
pomocy finansowej z budżetu Gminy Santok. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

Zabytki pełnią istotną funkcję w życiu społecznym, integrując i budując poczucie tożsamości regionalnej, 
a kształtowanie przestrzeni poprzez dbanie o dziedzictwo kulturowe ma wpływ na podnoszenie jakości 
życia mieszkańców. 

Projekt uchwały jest jednym z elementów realizacji uchwalonego budżetu Gminy Santok na 2022r. oraz 
jest odpowiedzią na wnioski, dotyczące udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie gminy Santok. Wymienione w uchwale 
obiekty znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają podjęcia pilnych prac remontowych z uwagi na 
szybko postępującą degradację, powodującą utratę wartości kulturowych i technicznych oraz stwarzają 
zagrożenie dla mienia i osób przebywających w ich pobliżu. Planowany zakres prac na obiektach 
wymienionych w uchwale pozwoli na wykonanie robót trwale poprawiających stan techniczny obiektów, 
w tym walorów historycznych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznych obszaru gminy 
Santok. 

 Podstawę do podjęcia przez Radę Gminy Santok uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
znajdujących się na terenie Gminy stanowi art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.poz.282 ze zm.). Przepis ten przyznaje radzie gminy, radzie powiatu 
oraz sejmikowi województwa kompetencję do udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, na zasadach określonych 
w podjętych przez nie uchwałach. 

Łączna kwota dotacji przyznanych niniejszą uchwałą stanowi całkowitą wartość finansową przewidzianą 
w budżecie na rok 2022 i wynosi 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Podjęcie uchwały stanowić będzie podstawę do zawarcia umów o udzielenie pomocy finansowej miasta 
w formie dotacji dla wnioskodawcy oraz podmiotów, które zarządzają obiektami zabytkowymi. Pozwoli 
również na efektywne i racjonalne wykorzystanie oraz zaangażowanie istniejących środków finansowych. 
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