
UCHWAŁA NR VI/28/2015 

RADY GMINY LIPNO 

 

z dnia 21 kwietnia 2015r. 
 

 

 

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Mateusza Apostoła w 

Ostrowitem. 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U z 2014 r. ,poz. 1446) oraz § 5 ust.3 uchwały Nr IV/20/15 Rady Gminy Lipno 

z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestrów zabytków 

znajdujących się na terenie Gminy Lipno nie stanowiących jej wyłącznej własności (Dz. Urz. 

Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r. poz. 804), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w. św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem 

dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane przy 

zabytku w zakresie: 

1) rozbiórki zniszczonej betonowej nawierzchni; 

2) wykonania obrzeży z kostki kamiennej; 

3) wykonania koryta i warstwy odsączającej; 

4) wykonania podbudowy; 

5) wykonania nawierzchni z kostki kamiennej wraz z krawężnikami ograniczającymi 

zewnętrznie teren oraz rozdzielającymi pas zieleni od projektowanego utwardzenia placu; 

6) usunięcia gruzu oraz jego utylizacja. 

 

§ 2. Dotacja zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Lipno na 2015 r. 

 

§ 3. Szczegółowe zasady wypłacenia dotacji, jej przeznaczenia i sposobu rozliczenia 

zostaną określone w umowie zawartej przez Gminę Lipno z Parafią Rzymsko -Katolicką p. w. 

św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lipno nr IV/20/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lipno nie 

stanowiącej jej wyłącznej własności, stosowną uchwałą dotacje przyznaje Rada Gminy Lipno. 

Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Ostrowitem w dniu 26.03.2015 r. 

wystąpiła z wnioskiem o dotację wysokości 20 000,00 zł na: 

1) Rozbiórkę zniszczonej betonowej nawierzchni, 

2) Wykonanie obrzeży z kostki kamiennej 

3) Wykonanie koryta i warstwy odsączającej 

4) Wykonanie podbudowy 

5) Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z krawężnikami ograniczającymi 

zewnętrznie teren oraz rozdzielającymi pas zieleni od projektowanego utwardzenia placu 

6) Usunięcie gruzu oraz jego utylizacja. 

Zgodnie Uchwałą Rady Gminy Lipno nr IV/20/15 z dnia 10 lutego 2015 r. § 2.p. 1 maksymalna 

kwota dotacji może być udzielona w wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie 

prac. Wnioskowana przez Parafię kwota nie przekracza przyjęty procentowy próg 

dofinansowania i wynosi 13,37%.  

Powyższe prace są dużym przedsięwzięciem finansowym dla Parafii. Pomoc ze strony Gminy 

Lipno umożliwi ich przeprowadzenie. W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały 

jest uzasadnione. 

 

 

 


