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UCHWAŁA NR XXIX/202/2021
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich Klasztorowi OO.
Bernardynów w Skępem
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U.
z 2021 r., poz. 710), art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r.,
poz. 305) oraz §10 ust. 2 Uchwały Nr XXII/142/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2020 r.,
poz. 4692) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z budżetu Miasta i Gminy Skępe przyznaje się dotację Klasztorowi OO. Bernardynów w Skępem,
z siedzibą w Skępem, ul. Klasztorna 5.
§ 2. Dotacja przeznaczona jest na konserwację i restaurację polichromii na sklepieniu chóru muzycznego
w Klasztorze OO. Bernardynów w Skępem (numer B/118/1-52 rejestru zabytków Województwa KujawskoPomorskiego - poz. 26. - Polichromie ścienne - Nadanie reguły zakonowi Bernardynów barok, po 1767 r., autor Walenty Żebrowski, tempera na tynku), których szczegółowy zakres określony został we wniosku o przyznanie
dotacji.
§ 3. Kwota udzielonej dotacji w bieżącym roku budżetowym wynosi 25.000,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski
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UZASADNIENIE
Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/142/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2020 r., poz.
4692) podano do publicznej wiadomości informację o możlwiości składania wniosków, w wyniku której do
dnia 31.03.2021 r. został złożony jeden wniosek, a mianowicie wniosek Klasztoru OO. Bernardynów w
Skępem o dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. W
związku z faktem, że wniosek o udzielenie dotacji spełnia wymagania określone w §8 wskazanej uchwały,
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zgodnie z dyspozycją §10 ust. 1 uchwały przedłożył Radzie Miejskiej
niniejszy projekt uchwały o przyznanie dotacji wnioskodawcy. Rada przyznaje dotację na ww. zadanie w
wysokości 25.000,00 zł. Po podjęciu niniejszej uchwały zostanie zawarta pomiędzy Miastem i Gminą
Skępe, a Klasztorem OO. Bernardynów umowa o udzielenie dotacji
Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.
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