
UCHWAŁA NR XVIII/205/20 
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 20 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 i atr.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2020 r. poz. 713) oraz art. 81  w związku z art. 77 pkt. 7 i 16  ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.z 2020r. poz.282) i uchwały Nr XXXV/390/17 Rady Miejskiej 
w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Trzebnica (Dz.U.Woj. Dolno.,poz.283 z 17.01.2018r.). 

§ 1. Przyznaje się z budżetu Gminy Trzebnica na 2020 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 
św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl. dotację celową  na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
i robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy 
Trzebnica. 

L.p. Nazwa przedmiotu 
otrzymującego dotację 

Prace lub roboty na 
wykonanie których 
przyznano dotację 

Numer wpisu do 
rejestru zabytków 

Kwota 
dotacji                
w   zł 

 
1. 

Rzymskokatolicka Parafia 
pod wezwaniem 
św.Bartłomieja Apostoła i 
Św. Jadwigi Śląskiej w 
Trzebnicy 

Dokończenie remontu dachu  
bazyliki.  

A/3879/18 70.000,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miejskiego w Trzenicy. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy 

 
 

Mateusz Stanisz 
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UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała stanowi o przyznaniu dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.Św. Bartłomieja
Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, w oparciu o wniosek Parafii, który wpłynął dnia 19 czerwca
2020 roku.

Wobec powyzszego składam projekt Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy zgodny z przepisami art. 81 w
związku z art. 77 pkt. 7 i 16 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U.z 2020r. poz.282).

Wspieranie remontów i konserwacji najbardziej wartościowych i zagrożonych elementów zabytkowej
architektury kościelnej znajdujacej się na terenie Gminy Trzebnica zgodnie z treścią uchwały Nr
XXXV/390/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji
na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Trzebnica (Dz.U.Woj.
Dolno.,poz.283 z 17.01.2018r.).

Wykonanie zaplanowanego remontu dachu nad południową nawą, zlikwiduje zagrożenie dalszej degradacji
świątyni oraz pozwoli na poszerzenie oferty – udostępnienie pomieszczeń poddasza na cele kulturalne i
społeczne, dlatego na prośbę księdza proboszcza Piotra Filasa wnioskuję o przyznanie wyżej wymienionej
dotacji.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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