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Uchwała Nr 4091XLVI/14

Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca

2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446

ze zmianami) oraz § 6 ust. 3 i § 7 ust. 6 uchwały Nr 342/XXXVII1/14 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych

na obszarze Gminy Chorzele, uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się dotacji parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Jana Nepomucena w Duczyminie, Duczymin 6,

06 - 330 Chorzele, w wysokości 20.000 złotych - na dofinansowanie konserwacji więźby dachowej

na budynku kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Duczyminie, wpisanego do

rejstru zabytków województwa mazowieckiego pod nr A-473.

§2

Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanego

zadania określa uchwała Nr 3421XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 stycznia 2014

r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy

Chorzele.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



·.
Uzasadnienie

Rada Miejska w Chorzelach Uchwałą Nr 3421XXXVIIl/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.

określiła zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ww. uchwale ogłoszony został nabór wniosków o

udzielenie dotacji. Termin składania wniosków w sprawie dotacji upłynął z dniem 25 marca 2014 r.

W wyznaczonym terminie wpłynął l wniosek, jednakże nie przeszedł on pozytywnej oceny

poprawności i dopuszczalności.

Obecny wniosek wpłynął w trybie §7 ust. 6 Załącznika do uchwały Nr 342IXXXVIII/14

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele, zgodnie, z którym termin składania

wniosków, określony w ogłoszeniu, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na

prace interwencyjne wynikające z zagrożenia budynku. Roboty objęte wnioskiem o dofinansowanie

będą polegały na wykonaniu prac interwencyjnych polegających na wymianie elementów

konstrukcyjnych dachu (koniec krokwi, krokwie zwykłe i boczne), w ramach których wykonana

będzie jednokrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna krawędziaków, metodą opryskiwania

środkiem grzybobójczym. Konieczność wykonania prac wynika z zaleceń konserwatorskich,

określonych w piśmie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr

DO.5134.1.37.2014.MBi z dnia 24.10.2014 r.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Załącznika do uchwały Nr 3421XXXVII1/14, jeżeli stan zachowania

zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich dotacja może być udzielona do

wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
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