
 

 

Uchwała Nr XLI/247/2018 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 27 marca 2018 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 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                     

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) oraz § 2, § 3 i § 8 uchwały Nr XXII/131/2016 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 26 września 2016 r. 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. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 5673) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się dotacji na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Grębaninie, z siedzibą: Grębanin 38, 63-604 Baranów, w kwocie 10.668,55 

złotych (słownie: dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy)                    

z przeznaczeniem na konserwację dwóch elementów zabytkowego ołtarza głównego (pilastry 

stojące na cokołach). 

 

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Kępińskiego do zawarcia z podmiotem określonym w § 1 

umowy zgodnie z § 8 ust. 4 uchwały Nr XXII/131/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 

2016 r. 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 XLI/247/2018 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 27 marca 2018 r.  

 

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

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

 
W terminie określonym uchwałą  Nr XXII/131/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 

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. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 5673) wpłynął jeden wniosek o 

dofinansowanie prac. 

 

Powołana przez Zarząd Powiatu Kępińskiego Komisja, po dokonaniu oceny złożonego wniosku, 

zarekomendowała pozytywnie  jego dofinansowanie Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

Zarząd Powiatu Kępińskiego na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniował 

wniosek i podjął decyzję w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie, Grębanin 38, 63-604 Baranów w kwocie 

10.668,55 złotych (słownie: dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć 

groszy) na konserwację dwóch elementów ołtarza głównego: pilastry stojące na cokołach. 

Proponowana kwota dofinansowania stanowi 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, wobec czego wysokość 

dofinansowania odpowiada zasadzie określonej w § 3 ust. 2 uchwały w sprawie zasad udzielania 

dotacji, wymienionej na wstępie uzasadnienia.   

 


