UCHWAŁA NR XII/64/2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy kościele parafialnym p.w. Św. Jakuba Ap.
w Wągrowcu
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 poz. 1446 z późn. zm.1)) oraz uchwały Nr 27/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca
2006 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 140, poz. 3429 ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co
następuje:
§ 1. Przyznaje się dotację w wysokości 70.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Ap.
ul. Klasztorna 16 w Wągrowcu z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych przy kościele parafialnym
p.w. św. Jakuba Ap. w Wągrowcu. Dotacja zostanie przekazana w budżetowym roku 2016.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Dariusz Bąk

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505
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Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 30 września 2015 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Ap.
ul. Klasztorna 16 w Wągrowcu wystąpiła o przyznanie dotacji w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie robót budowlanych - wymianę nawierzchni chodników przy kościele parafialnym p.w. Św.
Jakuba Ap. w Wągrowcu.
Istniejące dojścia w obrębie kościoła są w złym stanie technicznym. Chodniki wykazują liczne spękania
i ubytki co zagraża bezpieczeństwu użytkowników i obniża walory historyczne zabytku.
Zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały nr 27/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków na wnioskowane zadanie może być udzielone dofinansowanie z budżetu gminy do 20% jego
kosztów.
Kościół farny znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego i jest wpisany do rejestru zabytków
pod numerem A-89 z dnia 14 marca 1933 roku. Obiekt ze względu na swoją wartość historyczną posiada
szczególne znaczenie dla miasta i dziedzictwa kulturowego.
Wykonanie wnioskowanych robót budowlanych jest uzasadnione i konieczne. Udzielenie pomocy finansowej
parafii umożliwi wykonanie przyjętego zakresu robót.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za uzasadnione.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
Dariusz Bąk
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