
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ……../……/2019 

RADY GMINY BLIŻYN 

 

 

z dnia ………………. 2019 r. 

 

w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze 

zm.) w związku z Uchwalą nr VII/44/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 września 2015 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie dotacji 

z budżetu Gminy Bliżyn w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku 

prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ruchomych województwa 

świętokrzyskiego pod nr. 342B z przeznaczeniem na kompleksową renowację ołtarza głównego 

oraz ambony z konfesjonałem w zabytkowym kościele Św. Rocha. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 

 

 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przyjętą Uchwalą nr VII/44/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 3 września 2015 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. 

Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015 r. poz. 2536) ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji 

na sfinansowanie prac konserwatorskich w wyniku którego w terminie określonym w ogłoszeniu 

wpłynął jeden wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie na kwotę 

20.000,00 zł na wykonanie kompleksowej renowacji ołtarza głównego oraz ambony 

z konfesjonałem w zabytkowym kościele Św. Rocha. Zakres prac ma obejmować demontaż 

ołtarza głównego oraz ambony z konfesjonałem, usuniecie pokryć malarskich i uzupełnienie 

ubytków drewna, impregnację drewna, pokrycie powierzchni lakierami w kolorze uzgodnionym 

z konserwatorem zabytków, nałożenie złoceń na powierzchni złocone, montaż ołtarza głównego 

oraz ambony z konfesjonałem w kościele św. Rocha w Mroczkowie. 

Komisja Rady Gminy właściwa do spraw kultury oraz do spraw budżetu pozytywnie 

zaopiniowała złożone wnioski o przyznanie dotacji w związku z czym podjecie uchwały jest 

zasadne. 

 

 


