
UCHWAŁA NR XIII/29/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 28 października 2020 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały NR IX/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY z dnia 31 

grudnia 2019 roku w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w 

Gminnej Ewidencji Zabytków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2020 poz. 713) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm) Rada Miejska w Stopnicy 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Uchyla się uchwałę Nr IX/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY z dnia 31 grudnia 2019 roku 

w sprawie udzielania z budżetu Miasta i Gminy Stopnica Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca 

Jezusowego (Ks. Sercanie), Nowicjat w Kątach Starych w roku budżetowym 2020 dotacji w 

wysokości 30 000,00 zł na „Odtworzenie sklepienia nad kryptą grzebalną oraz zabezpieczenie 

konserwatorskie znajdujących się w krypcie epitafiów” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

województwa świętokrzyskiego pod  poz. A.73/1-4. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Krzysztof Tułak 

 

 

 

 

 



 

  

UZASADNIENIE 

Zgodnie Uchwałą Nr XXV/21/05 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie 

zasad i trybu postępowania, udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do 

rejestru zabytków, do Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy wpłynął wniosek złożony przez 

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Ks.Sercanie), Nowicjat - Kąty Stare 11, 28-

130 Stopnica o udzielenie w roku budżetowym 2020 dotacji w wysokości 30 000,00 zł na 

„Odtworzenie sklepienia nad kryptą grzebalną oraz zabezpieczenie konserwatorskie znajdujących się 

w krypcie epitafiów”  

W wyniku oceny formalnej wniosku stwierdzono, że spełnia on wymogi regulaminu w sprawie zasad 

i trybu postępowania, udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. 

W związku z powyższym podjęta została w dniu 31 grudnia 2019 uchwała NR IX/68/2019 RADY 

MIEJSKIEJ W STOPNICY, zgodnie z którą udzielona została dotacja w kwocie 30.000,00 zł 

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na roboty budowlane polegające na 

„Odtworzeniu sklepienia nad kryptą grzebalną oraz zabezpieczeniu konserwatorskim znajdujących 

się w krypcie epitafiów”. Stosownie do zapisów regulaminu w dniu 07.05.2020 r. zawarta została                 

umowa pomiędzy Gminą Stopnica a Zgromadzeniem Księży Najświętszego Serca Jezusowego 

(Ks.Sercanie) przekazująca dotację. 

Następnie w dniu 30.09.2020 r. skierowane zostało do Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica pismo 

Przełożonego Domu Zakonnego zawierające informację, iż w związku z panującą epidemią  

koronawirusa i zawieszeniem działalności przez wykonawcę prac, Zgromadzenie nie może 

wykorzystać udzielonej dotacji celowej. W związku z pismem zawarto w dniu 02.10.2020 r. 

porozumienie, na mocy którego została rozwiązana umowa i dokonano zwrotu niewykorzystanej 

dotacji 

Mając powyższe na uwadze, w związku z rezygnacją z wykorzystania przyznanej dotacji, podjęcie 

stosownej uchwały uznaje się za stosowne. 


