
  

- Projekt - 
Uchwała Nr  XVI/     /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 31 stycznia 2008 roku 

 
 

w sprawie: udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty   
 budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na   
 terenie powiatu wodzisławskiego. 

                     
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568  z późn. zm.), 
art. 176 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 7 Regulaminu 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na terenie powiatu 
wodzisławskiego stanowiącego zał. do uchwały Nr XLVIII/588/2006 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego (Dz.U. Woj. 
Śląskiego z 2006 r., Nr 111, poz. 3166)   
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Udziela się dotacji Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim  
w kwocie  20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na przeprowadzenie prac 
konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w Kościele 
p.w. Świętej Trójcy w Wodzisławiu Śl. przy ul. Minorytów związanych z generalnym 
remontem dachu. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XV/     /2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego.  
 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 260/2007 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

6 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

zlokalizowanych na terenie powiatu wodzisławskiego, do Starostwa Powiatowego  

w Wodzisławiu Śl. wpłynął jeden wniosek złoŜony  przez Parafię Ewangelicko –Augsburską 

w Wodzisławiu Śląskim reprezentowaną przez ks. Daniela Ferek. ZłoŜony wniosek dotyczy 

pokrycia kosztów związanych z generalnym remontem dachu Kościoła p.w. Świętej Trójcy 

w Wodzisławiu Śl. wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/745/66 według decyzji 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Kultury Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Katowicach. 

Dokumentacja została sprawdzona pod względem merytorycznym przez Biuro 

Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. i spełnia 

wszystkie wymagania zawarte w § 6 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały 

XLVIII/588/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r.  

Niniejszy projekt uchwały przedkładam Radzie Powiatu Wodzisławskiego, prosząc  

o jego przyjęcie. 
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