
       

     

UCHWAŁA Nr VI/26/2022 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 05 maja 2022 r. 

 

w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w 

gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze 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 2021 r. poz. 710), 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 2022 r. poz. 528), w związku z Uchwałą Nr I/7/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu 

Nowodworskiego ( Dz. Urz. Woj.  z 2021 poz. 659) uchwala się: 

 

§ 1. 

Udziela się z budżetu Powiatu Nowodworskiego dotacji dla: 

1. Parafii Greckokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Żelichowie w kwocie 7.000,00 zł  na 

zadanie: „Prace konserwatorskie przy wschodniej części ściany południowej kościoła 

p.w. Św. Mikołaja w Żelichowie”. 

2. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej  Sanktuarium Matki Bożej 

Szkaplerznej w Lubieszewie w kwocie 10.000,00 zł na zadanie: „Konserwacja i 

restauracja barkowego, polichromowanego stropu z kościoła p.w. Św. Elżbiety 

Węgierskiej w Lubieszewie – etap III”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 3. 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do zawarcia umowy  

z beneficjentami  dotacji. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady 

                                                                                                                      (-) 

                                                                                                         Robert Ciżmowski 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Uchwałą Nr I/7/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 stycznia 

2021 r określone zostały zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 

zabytków, położonym na obszarze 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.  

 

W 2022 r. złożono dwa wnioski o udzielenie dotacji celowej. W budżecie Powiatu 

Nowodworskiego na rok 2022 zaplanowane zostały środki na ten cel w kwocie 20.000,00 zł 

(dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – ochrona zabytków i 

opieka nad zabytkami § 2720 – dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i 

konserwatorskich przy zabytkach).  

 

Uchwałą jest zgodna 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 

                                                                                                                      (-) 

                                                                                                         Robert Ciżmowski 

 


