Uchwała Nr 215/XXXVIII/18
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z później. zmianami); art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2187
z późniejszymi zmianami); art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z później. zmianami) oraz § 6 ust. 1 i 2 Uchwały
Nr 216/XLIII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 8 września 2014 roku w sprawie
określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§1
1. Udziela się z budżetu Gminy Ciechanowiec dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej
pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej do kwoty 96.404 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta cztery złote) z przeznaczeniem na dofinansowanie
w 2018 roku konserwatorskiego remontu zabytkowego kościoła parafialnego wpisanego do
wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku pod Nr KL-III-1/298/66.
2. Dotację, o której mowa w ust. 1 przyznaje się na roboty związane z pracami konserwatorskimi
ołtarza chrzcielnego oraz prospektu organowego (szafa organowa i obudowa podstawy klawiszy).
3. Wydatek został ujęty w planie wydatków budżetu gminy w dziale 921, rozdział 92120
§ 6570.
§2
Upoważnia się Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej
przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w WinnejPoświętnej w dniu 14.06.2018 roku złożyła do Gminy Ciechanowiec wniosek o udzielenie
dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie, które będą wykonane w kościele pw. Św.
Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej.
Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i jest zgodny z § 3 Uchwały Nr 216/XLIII/14
Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 8 września 2014 roku w sprawie określenia zasad
udzielania rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Kościół w Winnej-Poświętnej ma bardzo dużą wartość historyczną i został wpisany do
wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku pod Nr KL-III-1/298/66. Kościół jest
najstarszym drewnianym obiektem sakralnym w województwie podlaskim, ponieważ
wybudowany został w 1699 roku. Ostatni remont polegający na wymianie części bali
i szalunku wykonany był w 1976 roku. Dofinansowanie ze środków budżetu gminy umożliwi
przywrócenie walorów artystycznych i historycznych temu zabytkowi.
Wnioskowana dotacja przeznaczona będzie na roboty związane z pracami
konserwatorskimi ołtarza chrzcielnego oraz prospektu organowego (szafa organowa i obudowa
podstawy klawiszy).
Dotacja na ww. cel planowana w kwocie 96.404 zł stanowi środki Funduszu
Sołeckiego 14 sołectw, w tym:
1. Antonin w kwocie 539 zł;
2. Koce-Basie w kwocie 3.383 zł;
3. Koce-Piskuły w kwocie 9.038 zł;
4. Koce-Schaby w kwocie 10.454 zł;
5. Kobusy w kwocie 9.231 zł;
6. Kułaki w kwocie 9.199 zł;
7. Łempice w kwocie 2.512 zł;
8. Radziszewo Króle w kwocie 6.000 zł;
9. Radziszewo Sieńczuch w kwocie 11.579 zł;
10. Radziszewo Sobiechowo i Radziszewo Stare w kwocie 5.000 zł;
11. Trzaski w kwocie 10.357 zł;
12. Winna-Chroły w kwocie 4.042 zł;
13. Winna-Wypychy w kwocie 9.070 zł;
14. Winna-Poświętna, Winna Stara i Winna-Wilki w kwocie 6.000 zł.

