
UCHWAŁA NR XL/289/2023 

RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2023 r. 

w sprawie udzielenia dotacji Domowi Zakonnemu w Szamotułach Prowincji Św. Franciszka z Asyżu, 

Zakonu Braci Mniejszych- Franciszkanów w Polsce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane realizowane w roku 2023 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

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

zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840) art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku 

z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały Nr XLI/194/06 Rady Powiatu 

Szamotulskiego z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 130 poz. 3198 ze zmianą Nr 167 poz. 3891) 

Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się Domowi Zakonnemu w Szamotułach Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakonu 

Braci Mniejszych- Franciszkanów w Polsce dotacji w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizowane w roku 2023 w Kaplicy pw. Św. Antoniego 

w Kościele Poreformackim pw. Św. Krzyża w Szamotułach prace konserwatorskie, restauratorskie, 

roboty budowlane obejmujące: prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu w Kaplicy 

Św. Antoniego w Kościele pw. Św. Krzyża w Szamotułach. 

§ 2. Szczegółowe warunki przekazania, wykorzystania oraz rozliczenia dotacji określi umowa 

pomiędzy Zarządem Powiatu i ojcem Domu Zakonnego w Szamotułach Prowincji Św. Franciszka 

z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych- Franciszkanów w Polsce. 

§ 3. Ustala się, że przekazanie dotacji nastąpi w terminie 14 dni od podpisania umowy, o której 

mowa w § 2. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Radosław Łanoszka 
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Uzasadnienie 

 
 

Przełożony Domu Zakonnego w Szamotułach prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci 

Mniejszych- Franciszkanów w Polsce zwrócił się do Zarządu Powiatu  z wnioskiem o udzielenie 

dotacji na wykonanie dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych 

obejmujące „prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu w Kaplicy Św. Antoniego 

w Kościele pw. Św. Krzyża w Szamotułach”. 

Wniosek zawiera wszystkie konieczne informacje oraz załączniki wymagane uchwałą 

Nr XLI/194/06 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Świątynia jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków orzeczeniem 

konserwatorskim z dnia 5 lipca 1971 r. pod numerem 106/B, a wykonanie wyżej wymienionych 

prac ma na celu ochronę, upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytku. 

Zakres i rodzaj prac jest zgodny z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego  z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz z dnia 23 września 

2006 r. o zmianie ww. uchwały. 

Uwzględniając powyższe, udzielenie dotacji i podjęcie uchwały ma uzasadnienie. 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Radosław Łanoszka  
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