
UCHWAŁA NR XV/66/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 31 grudnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze 

Gminy Stopnica 

 

 

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

gminnym  (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.) w związku 

z uchwałą Nr  XII/24/2020 RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

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

Ewidencji Zabytków, Rada Miejska w Stopnicy uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Ks. Sercanie), Nowicjat 

w Kątach Starych w roku budżetowym 2021 dotacji w wysokości 30 000,00 zł na „Wykonanie 

sklepienia (rekonstrukcji) stanowiącego zabezpieczenie krypty kaplicy Św. Anny z 

początku XVIII w. oraz prace zabezpieczające i konserwatorskie przy pozostałości 

murów kaplicy” 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E  

Zgodnie Uchwałą Nr XII/24/2020 RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY z dnia 17 lipca 2020 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

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

Gminnej Ewidencji Zabytków, do Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy wpłynął wniosek 

złożony przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Ks. Sercanie), 

Nowicjat w Kątach Starych o udzielenie dotacji.  

Złożony wniosek spełnia wymogi określone w uchwale określającej zasady udzielania dotacji 

dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji 

Zabytków na terenie gminy Stopnica. 

W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 


