
UCHWAŁA NR XXIX/278/20 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie i budowlane kościoła 
rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 9 i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity z 2020r. Dz. U. poz. 282 
z późń.zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się dotacji w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) parafii 
rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Kościerzynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac 
konserwatorsko-restauratorskich i budowlanych budynku kościoła wpisanego do rejestru zabytków województwa 
pomorskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie

Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Kościerzynie w dniu 28.09.2020r. wystąpiła

z wnioskiem o dofinansowanie w 2020 roku prac konserwatorsko-restauratorskich i budowlanych budynku

kościoła wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego (nr A-1813 z dnia 08.08.2007r.). Zgodnie z

Uchwałą nr XXXIV/229/08 z dnia 27.08.2008r. udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela

zabytku wniosku do 30 września każdego roku poprzedzającego rok realizacji prac. Natomiast biorąc pod uwagę

wskazane we wniosku nieprzewidziane zdarzenie losowe, zastosowanie ma § 1 Uchwały Nr XLVI/318/09 Rady

Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany 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 znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna – dopuszczający

złożenie wniosku w innym terminie.

Przypadkiem losowym wskazanym przez Wnioskodawcę jest konieczność częściowej wymiany zniszczonego

pokrycia dachowego w wyniku silnych wiatrów.

Prace te są zgodne z gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim programem opieki nad zabytkami. Wobec

powyższego biorąc pod uwagę przypadek losowy zasadnym staje się udzielenie dofinansowania Parafii

rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Kościerzynie.
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