
 

       

UCHWAŁA Nr  XXI/151/2016 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 28 września 2016 r. 

 

w sprawie: odmowy 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 2016 r. poz. 814) 

oraz w związku z § 1 ust. 1  i § 4 ust. 5, ust. 7  uchwały  Nr XVI/114/2016 Rady Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 marca 2016 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 

2016 r., poz. 1581), Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskimuchwala co następuje: 

 

§ 1.  

Odmawia się udzielenia z budżetu Powiatu Nowodworskiego dotacji dla Parafii 

Greckokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Żelichowie. 

 

§ 2.  

Środki na dotację, o której mowa w § 1 zaplanowane zostały w budżecie Powiatu 

Nowodworskiego na rok 2016 w kwocie 10.000,00 zł,  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. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały poprzez poinformowanie Parafii Greckokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w 

Żelichowie o nie udzieleniu dotacji powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

      § 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                         Przewodniczący Rady 

                                                                     (-) 

                                                                         Jacek Gross 



 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr XVI/114/2016 z dnia 29 

marca 2016 r.przyjęła zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytkówznajdujących się na obszarze Powiatu Nowodworskiego. 

Powyższa uchwała stanowi instrument pozwalający na realizację uregulowań prawnych 

wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. W 2016 roku wpłynęły dwa wnioski o dotację. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim ze względu na ograniczone środki w budżecie nie rekomenduje udzielenia dotacji 

dla Parafii Greckokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Żelichowie. Ze względu na rodzaj zadania 

– opracowanie dokumentacji, Zarząd Powiatu nie ma gwarancji na realizację całości 

przedsięwzięcia w roku bieżącym. Zgodnie z § 4 ust. 5 powyżejwymienionej uchwały decyzję 

o udzieleniu lub odmowie udzielenia dotacji podejmuje Rada Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim wdrodze uchwały.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 

 

 

 


