
      

                                                                Uchwała Nr  IX/59/2015 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 22 września 2015 r. 

 

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

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się 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 2014 r.  poz. 1446  z późn. zm.), zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia                    
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz w związku 
z § 1 ust. 1 pkt. 1 i § 4 ust. 6 uchwały Nr XXXIII/230/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim                 
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Nowodworskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli 
wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r., poz. 266), Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 
wniosek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, uchwala co następuje: 

 
§ 1.  

Udziela się dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla Parafii Greckokatolickiej p. w. Św. Mikołaja              
w Żelichowie  w wysokości 4.995,00 zł. 
 
      § 2. 
Dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie remontu ścian ryglowej części nawy z wymianą stolarki 
okiennej, w kościele p. w. Św. Mikołaja w Żelichowie, zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 

§ 3.  
Środki na dotację, o której mowa w § 1 zaplanowane zostały w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 
2015 w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków                           
i opieka nad zabytkami, § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych. 
 

§ 4.  
 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do zawarcia umowy z beneficjentem dotacji. 
 
      § 5. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 
 

§ 6.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 
 

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.               

z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i uchwałą                             

Nr XXXIII/230/2013  Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze 

Powiatu Nowodworskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r., 

poz. 266),  przyjęto  zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Głównym celem 

uchwały jest wspieranie  posiadaczy obiektów zabytkowych w dążeniach do poprawy stanu technicznego 

oraz podniesienia wartości zabytkowych dziedzictwa kulturowego regionu. Powyżej przytoczona delegacja 

prawna uprawnia Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do udzielenia dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.                   

W chwili obecnej na rok 2015 r. złożono jeden wniosek o dofinansowanie prac konserwatorskich przy 

zabytku na kwotę dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego  w wysokości 4.995,00 zł. Zarząd Powiatu     

w Nowym Dworze Gdańskim ocenił pozytywnie złożony wniosek proponując udzielenie dotacji na jego 

realizację.  

 

 


