
UCHWAŁA NR LV/402/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko-renowacyjne witraży w oknach parafii Kościoła 
rzymsko-katolickiego pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.9, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)Rada Miasta Kościerzyna na wniosek 
Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji w wysokości do 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 
00/100) dla parafii rzymsko-katolickiej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie z przeznaczeniem na 
dofinansowanie prac konserwatorsko-renowacyjnych witraży w oknach budynku kościoła tj. obiektu wpisanego do 
rejestru zabytków województwa pomorskiego. 

§ 2. Udzielenie i rozliczenie dotacji o której mowa w § 1 następuje na zasadach określonych w § 6 ust. 2, § 7 i 
§ 8 uchwały Nr XXXIV/229/08 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Parafia rzymsko - katolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie wystąpiła z wnioskiem 
o dofinansowanie prac konserwatorsko-renowacyjnych witraży w oknach budynku Kościoła  t.j. dla obiektu 
wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Działania objęte projektem są zgodne z gminnym, 
powiatowym oraz wojewódzkim programem opieki nad zabytkami. Niniejsza uchwała wspiera działania podjęte 
przez parafię jako właściciela obiektów zabytkowych dla zapewnienia ochrony i konserwacji najbardziej 
wartościowych elementów substancji zabytkowej, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku naszego 
miasta. Wobec powyższego zasadne jest dla ratowania tych obiektów dofinansowanie prac projektowych. 
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