
 

UCHWAŁA Nr XXXI/203/2017 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 25 kwietnia  2017 r. 

 

w sprawie: odmowy udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

 

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

i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446  z późn. zm.), zgodnie z art. 4 ust. 1  

pkt 7, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 1 i § 4 ust. 5, ust. 6, ust. 7 uchwały 

Nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie  

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się  

na terenie Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 311), Rada Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskimuchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Odmawiasięudzieleniaz budżetu Powiatu Nowodworskiego dotacji dla Parafii 

Rzymskokatolickiejp.w. św. Anny w Marynowach oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej  

p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały, poprzez poinformowanie wymienionych w § 1 parafii o nie udzieleniu 

dotacji powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym DworzeGdańskim. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr XXIV/167/2016 z dnia  

16 grudnia 2016 r.przyjęła zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

Powyższa uchwała stanowi instrument, pozwalający na realizację uregulowań 

prawnych, wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami.  

Zgodnie z § 4 ust. 6 wyżej wymienionej uchwały, decyzję o udzieleniu lub odmowie 

udzielenia dotacji podejmuje Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wdrodze uchwały. 

W roku 2017 wpłynęły trzy wnioski o udzielenie dotacji celowej.W budżecie Powiatu 

Nowodworskiego zaplanowane zostały środki na ten cel w kwocie 10.000,00 zł (dział 921 – 

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami, paragraf 2720 – dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych  

i konserwatorskich przy zabytkach). 

Ze względu na ograniczone środki w budżecieoraz skorzystanie z dofinansowania  

w latach ubiegłych, Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nie zarekomendował 

udzielenia dotacji dlaParafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Marynowach na prace 

konserwatorskie w ramach III-goetapu prac przy barkowym ołtarzu głównym z kościoła  

p.w. św. Jakuba w Tui (konserwację rzeźb, ornamentów oraz górnej części ołtarza wraz  

z obrazem Koronacji Matki Boskiej) oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Stegnie na prace konserwacyjne prospektu organowego izaproponował 

przyznanie dotacji dla Parafii Greckokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Żelichowie, na prace 

konserwatorskie przy świeczniku wiszącym i lampce wiecznej, w wysokości 7 235,00 zł – 

całość wnioskowanej kwoty dotacji (wnioskodawca dotychczas nie skorzystał z dotacji  

z budżetu Powiatu Nowodworskiego). 

Pozostała kwota zaplanowanej dotacji – 2 765,00 zł, zgodnie z decyzją Zarządu 

Powiatu, pozostaje w budżecie Powiatu Nowodworskiego. 

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1),  

cel strategiczny: CS.1.2 Turystyka katalizatorem dynamicznego rozwoju gospodarczego,  

cel operacyjny: CO.1.2.1 Utworzenie całorocznej oferty turystyczno-kulturalnej. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 

 


