
Uchwała Nr XIX/107/2016 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 24 maja 2016 r.  

 

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

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

 

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2015 r. poz.. 1445), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz.1446; ze zmianami) i §2, §3 i §8 Uchwały Nr XVI/87/2016 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 roku, w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych lub 

znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego (Dz.U. z 2016r. poz. 1344) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1 

Udziela się dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  wpisanych do 

rejestru zabytków zabytkowych kościołów, położonych na terenie Powiatu Kępińskiego, 

następującym podmiotom: 

1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Wawrzyńca w Baranowie, ul. 

Kościelna 1, 63-604 Baranów w kwocie 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) na 

konserwację i restaurację prezbiterium w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła i św. 

Wawrzyńca w Baranowie. 

2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Donaborowie, Donaborów 88, 63-604 Baranów w 

kwocie 7.000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych) na prace remontowo-konserwatorskie 

podłogi w kościele pw. św. Marcina w Donaborowie. 

3) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Kierznie, Kierzno 20, 63-600 Kępno w 

kwocie 12.000,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na remont konstrukcji ścian 

zrębowych i konstrukcji wieży kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kierznie 

 

§ 2 

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Kępińskiego do zawarcia z podmiotami określonymi w § 1 umów 

zgodnie z § 8 uchwały Nr XVI/87/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 roku, w sprawie: 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Kępnie.    

 

 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XIX/107/2016 
Rady Powiatu Kępińskiego 
z dnia 24 maja 2016 roku  

 
w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
 
 

W terminie określonym uchwałą  Nr XVI/87/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 
roku, w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze 
powiatu kępińskiego wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie prac. 

 
Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonych wniosków, odrzuciła 3 z nich ze względu na 

błędy formalne. Pozytywną ocenę formalną przeszły 3 wnioski, które następnie Komisja Konkursowa 
zarekomendowała Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 
Zarząd Powiatu Kępińskiego na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 roku pozytywnie zaopiniował 
powyższe wnioski i podjął decyzję w sprawie wysokości udzielonej dotacji w następujących kwotach: 
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Wawrzyńca w Baranowie, ul. Kościelna 

1, 63-604 Baranów w kwocie 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) na konserwację                  
i restaurację prezbiterium w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Wawrzyńca               
w Baranowie. 

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Donaborowie, Donaborów 88, 63-604 Baranów                  
w kwocie 7.000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych) na prace remontowo-konserwatorskie 
podłogi w kościele pw. św. Marcina w Donaborowie. 

3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kierznie, Kierzno 20, 63-600 Kępno w kwocie 
12.000,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na remont konstrukcji ścian zrębowych              
i konstrukcji wieży kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kierznie. 

 

 

 


