
 
 

Projekt 

Uchwała Nr ……    2020 
Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 29 lipca 2020r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie 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 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) , w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. z 2020r., poz. 282 z późn.zm.) oraz zgodnie z § 4 pkt 2, 
§7 w związku z § 6 pkt 2 Uchwały Nr 56/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 
2010 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwacyjne, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 8 grudnia 
2010r.Nr 203, poz. 6120) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Przyznaje się dotację celową w wysokości: 30.000,00zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych), w roku 
budżetowym 2020 dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Skułach na wykonanie opracowania projektu budowlanego renowacji kościoła wraz z dzwonnicą 
wpisanego do rejestru zabytków - decyzja Nr 460/62/44 z dnia 23 marca 1962r.  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. 

 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 282 z późn. zm.) może być udzielona dotacja na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, na zasadach 

określonych w uchwale organu stanowiącego gminy.  

Z wnioskiem o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wystąpił ksiądz Sławomir Bogdanowicz – Proboszcz 

Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach. Wniosek dotyczył 

udzielenia  dotacji na wykonanie opracowania projektu budowlanego renowacji kościoła wraz z 

dzwonnicą wpisanego do rejestru zabytków – decyzja  Nr 460/62/44 z dnia 23 marca 1962r. 

Powołana przez Wójta Gminy Żabia Wola Komisja do opiniowania wniosków w sprawie udzielenia 

dotacji po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją oceniała pozytywnie przedmiotowy wniosek 

pod względem formalnym i merytorycznym  wskazanym w Uchwale Nr 56/XLIV/2010 Rady Gminy 

Żabia Wola z dnia 26 października 2010r. określającej zasady udzielania dotacji  na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 

Drewniany kościół w Skułach jest reprezentatywnym obiektem drewnianej architektury sakralnej z 

końca XVII wieku co czyni go niezwykle cennym zabytkiem zasługującym na wsparcie finansowe ze 

strony Gminy. Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest przyznanie wnioskowanej dotacji w 

wysokości 30.000,00zł, co stanowić będzie 54,20% całkowitych kosztów opracowania dokumentacji 

projektowej. 

 

 


