
- Projekt - 
Uchwała Nr  IX/     /2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 sierpnia 2011 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. 221 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 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  10.000,00 zł (słownie: dziesięciu 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 realizacją projektu 
„Rekompozycja i wymiana okładziny schodów”. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Nr IX/     /2011  

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 25 sierpnia 2011 roku  

 
w sprawie:   udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajduj ących się na 
terenie powiatu wodzisławskiego. 

 
 
Zgodnie z Uchwałą Nr 189/2011 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 lipca 2011 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 złożony  przez Parafię Ewangelicko –Augsburską w Wodzisławiu Śląskim 
reprezentowaną przez ks. Daniela Ferka. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod  
nr A/745/66 według decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Kultury 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. 
 
Złożony wniosek dotyczy realizacji projektu „Rekompozycja i wymiana okładziny schodów”- 
prowadzących do głównego wejścia Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Wodzisławiu Śl.  
od strony ul. Minorytów.  
Podzielony został on na dwa etapy: 

1. Rekompozycja i wymiana okładziny schodów; 
2. Wykonanie muru kamiennego odgradzającego teren kościoła od ulicy Minorytów. 

Ze względu na przewidywane wysokie koszty realizacji pierwszego etapu oraz planowane 
prace wewnątrz obiektu, wskutek których mogłoby dojść do uszkodzenia okładzin schodów, 
podzielony został on na dwie części. 
Zgodnie z kosztorysem ofertowym dołączonym do wniosku zadanie dotyczy prac 
remontowych schodów na poziomie przygotowania ich do stanu surowego.  
 
Złożona dokumentacja została sprawdzona pod względem formalnym przez Wydział Strategii 
i Rozwoju Powiatu 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.  
 
Na tej podstawie jak również działając 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 
załącznik 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) Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu  
03 sierpnia 2011 r. wydał pozytywną opinię dot. udzielenia Parafii Ewangelicko –
Augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim dotacji w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu 
tysięcy złotych) na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich  w Kościele 



p.w. Świętej Trójcy w Wodzisławiu Śl. przy ul. Minorytów związanych z realizacją projektu 
„Rekompozycja i wymiana okładziny schodów”. 
Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 
uwzględnił  w szczególności: 

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku, jego zbieżność z hierarchią potrzeb  
i zadań powiatu w sferze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

2) wartość historyczną zabytku, 
3) zakres prac, 
4) stan techniczny obiektu, 
5) możliwości finansowe powiatu. 

 
W związku z tym, iż zgodnie z § 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 dotacje przyznaje Rada Powiatu Wodzisławskiego niniejszy projekt 
uchwały przedkładam Wysokiej Radzie, prosząc o jego przyjęcie. 
 
 
 
                                                                     Naczelnik Wydziału 
           Strategii i Rozwoju Powiatu 
 
              /-/ mgr Donata Malińska 
 
 


