
UCHWAŁA NR XXXVI/270/2022 
RADY GMINY W LIPNIKU 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. 2021 poz. 710 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz § 9 Uchwały Nr XXXV/268/2022 
Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Lipnik 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r., poz. 1095) Rada 
Gminy w Lipniku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się z budżetu Gminy Lipnik na 2022 r. dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, Włostów 100, 27-545 Włostów w wysokości 25 000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 gr) na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w Kościele 
Parafialnym p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela we Włostowie wpisanym do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa świętokrzyskiego. 

2. Udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 nastąpi po zawarciu umowy na podstawie niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

 
 

Stanisław Mazur 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w trybie 

określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, 

powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ 

uchwale.  

Uchwałą Nr XXXV/268/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Lipnik dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w 

gminnej ewidencji zabytków Rada Gminy w Lipniku określiła zasady udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Lipnik.  

Dnia 15.03.2022 r. wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Św. Jana 

Chrzciciela we Włostowie o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie 

kompozycji malarskich za zabytkowym sklepieniu prezbiterium w Kościele Parafialnym p.w. 

Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, który jest wpisany do rejestru zabytków.  

Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji dla określonego podmiotu na realizację zadania 

wskazanego we wniosku o udzielenie dotacji, stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy z 

Beneficjentem.  

Udzielenie dotacji z budżetu gminy pozwoli na wykonanie niezbędnych prac 

konserwatorskich i restauratorskich. Prace te przyczynią się do ograniczenia destrukcji tkanki 

zabytkowej i jej zachowania w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń. Samorząd gminy 

wykonuje zadania o charakterze gminnym określone ustawami, m.in. w zakresie ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami. 
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