UCHWAŁA NR IV/32/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu bocznym w kościele
parafialnym p.w. Św. Floriana w Pleszewie
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zmianami), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zmianami) oraz § 7 ust.1 i 2 uchwały nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej
w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie
miasta i gminy Pleszew (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 135, poz. 2578) Rada Miejska
w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyznaje się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Floriana w Pleszewie, w Diecezji Kaliskiej,
dotację w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na dofinansowanie prac w kościele
parafialnym p.w. Św. Floriana w Pleszewie.
2. Dotacja może być wykorzystana na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy ołtarzu
bocznym p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, wpisanym do rejestru zabytków województwa
wielkopolskiego pod nr rejestru 513/Wlkp/B.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Floriana w Pleszewie (Diecezja Kaliska) reprezentowana przez
Proboszcza Krzysztofa Guziałka wystąpiła z wnioskiem w dniu 11 stycznia 2019 roku o udzielenie dotacji
w kwocie 20 000 zł na prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza bocznego p.w. Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy w kościele p.w. Św. Floriana w Pleszewie.
Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta i gminy Pleszew, określone zostały
uchwałą nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r., opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 135 z dnia 14 lipca 2010 r., poz. 2578.
Na podstawie § 3 ust.1 cytowanej uchwały z budżetu Miasta i Gminy Pleszew mogą być udzielane dotacje
celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli
zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1) znajduje się na stałe na obszarze miasta i gminy Pleszew,
2) jest dostępny publicznie,
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne i kulturowe dla mieszkańców miasta i gminy
Pleszew,
4) jest wpisany do rejestru zabytków.
Ołtarz boczny należący do wyposażenia kościoła parafialnego p.w. Św. Floriana w Pleszewie
wpisany został do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego pod nr rejestru 513/Wlkp/B, pkt.2
załącznika nr 1 do decyzji z dnia 27 listopada 2018 r. (pismo L.dz. Po.WR.5140.4072.5.2012) i spełnia
łącznie kryteria ustalone w § 3 ust.1 w/w uchwały.
Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Floriana w Pleszewie złożony został w terminie
i zawiera wymagane dokumenty.
Dotacja z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym
i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 30% ogółu nakładów na te prace lub roboty. Na
podstawie § 4 ust.1 cytowanej uchwały oraz przedstawionego kosztorysu prac konserwatorskich możliwe
jest udzielenie dotacji na wnioskowane prace w kwocie wnioskowanej, w wysokości 20 000 zł.
W budżecie Miasta i Gminy Pleszew na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
w roku bieżącym zaplanowano środki finansowe umożliwiające udzielenie dotacji.
Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Id: 50BF8353-861C-4BD5-B904-F3248F69E4E8. Uchwalony

Strona 1

