
 

UCHWAŁA NR XXXII/257/2018 

RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie i roboty budowlane w kościele 

p.w. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim  

 
 

     Na podstawie art. 77 pkt 7 i 16 oraz 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, 1086, 1595, z 2018 r.               

poz. 10) w związku z art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz § 2 i § 3 uchwały              

nr XXIII/132/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz 

postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie                    

i roboty budowlane przy zabytkach (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2009 r. Nr 62 poz. 1292)                   

Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje:   

 

§ 1. 

Udziela się pomocy finansowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela                        

w Kurowie Wielkim w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnastu tysięcy złotych                        

i 00/100) na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela 

w Kurowie Wielkim tj. „renowacja ołtarza bocznego św. Anny”, wpisanym do rejestru 

zabytków. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodnicząca Rady Gminy 

 

         Danuta Pawliszyn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

   Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim zwróciła się                             

z wnioskiem o przyznanie w 2018 r. dotacji celowej w wysokości 20.000,00zł na prace 

restauratorskie w zabytku sakralnym w Kurowie Wielkim, polegające na konserwacji                        

i renowacji ołtarza bocznego św. Anny. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana 

Chrzciciela w miejscowości Kurów Wielki wpisany został do rejestru zabytków decyzją 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 15 marca 1961r. pod 

numerem rejestru 174/324/L; ołtarz stanowi zabytek ruchomy wpisany do rejestru zabytków 

pod numerem 1064/428/L/82 decyzją z 15.07.1970r. Wnioskowany zakres prac 

restauratorskich będzie polegał na: wstępnym oczyszczeniu i demontażu ołtarza, 

uzupełniających  badaniach stratygraficznych, konserwacji powierzchni drewna, impregnacji 

struktury i snycerki, pracach stolarskich, konserwacji i zabezpieczeniu elementów złoconych, 

zabezpieczeniu polichromii ołtarza, konserwacji obrazu, montażu ołtarza. 

Wnioskodawca oszacował ogólny koszt prac na kwotę 162.114,00zł. Wnioskowana kwota 

dotacji stanowi  12,34% ogółu kosztów. Dotację przyznano w wysokości 15.000zł, co stanowi 

9,26% ogółu kosztów. 

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może 

obejmować m.in. nakłady konieczne na: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji 

zabytku; stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie  

w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku wpisanym do rejestru (…). 

Rada Gminy Gaworzyce w uchwale nr XXIII/132/2009 z dnia 23 marca 2009 r. 

określiła zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Gaworzyce na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

 


