UCHWAŁA NR 412/XLIII/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku
kościoła p. w. św. Michała Archanioła w Błociszewie
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, 1086, 1595,
Dz. U. z 2018 r. poz. 10) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Michała
Archanioła w Błociszewie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy
budynku
kościoła
parafialnego
w Błociszewie
przy
ul. Kasztanowej 1, w kwocie 220 000 zł.
§ 2. Dotacja zostanie sfinansowana w całości ze środków budżetu gminy
w 2018 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Śremu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 412/XLIII/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy budynku
kościoła p. w. św. Michała Archanioła w Błociszewie
Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru
jest zadaniem z zakresu administracji publicznej.
Stosownie do uchwały Nr 117/XV/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
27 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania
i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r. poz. 8783), właściciele i posiadacze obiektów
zabytkowych mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie
prac przy zabytku wpisanym do rejestru.
W dniu 16.08.2017 r. Parafia Rzymsko - Katolicka p. w. św. Michała
Archanioła w Błociszewie złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na
prace konserwatorskie w budynku kościoła parafialnego położonego
w Błociszewie przy ul. Kasztanowej 1.
Budynek został wpisany do rejestru zabytków
wielkopolskiego decyzją z dnia 22.12.1932 r. pod nr 2415/A.

województwa

Termin do składania wniosku upływa w dniu 15 sierpnia roku
poprzedzającego udzielenie dotacji, który jest dniem ustawowo wolnym od
pracy co oznacza, że termin upływa z dniem 16 sierpnia (art. 115 Kodeksu
cywilnego). Wniosek został złożony w terminie 16 sierpnia 2017 r.
Wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji w wysokości 220 000 zł, co
stanowi 46,8 % wartości nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich.
Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie prac budowlano konserwatorskich dotyczących remontu dachu części głównej kościoła,
zgodnie z pozwoleniem na budowę.
Gmina udziela dotacji w kwocie 220 000 zł, a przedsięwzięcie zostanie
zrealizowane w 2018 roku.
Zachowanie najcenniejszych zabytków architektury w gminie jest
jednym z elementów ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu.
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Udzielenie dotacji wpłynie na poprawę stanu technicznego budynku
oraz na polepszenie jego walorów estetycznych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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