UCHWAŁA NR XLVIII.458.2018
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Stanisława Kostki w Okuniewie
z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich i budowlanych przy
zabytkowym kościele w Okuniewie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r,
poz.994 z późn. zm.) w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2017r, poz. 2187 z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr XXXIX/440/06 Rady Miejskiej
w Halinowie z dnia 9 czerwca 2006r w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Halinów w roku 2018 dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego
Stanisława Kostki, z siedzibą w Okuniewie przy ul. Kościelnej 1, w wysokości 21.020,90zł (słownie:
dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia złotych 90/100gr) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytkowym kościele w Okuniewie, wpisanym do
rejestru zabytków Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr KI.IV.R166/48/58 z dnia 8 grudnia
1958r.
§ 2. Zakres prac, na które została udzielona dotacja obejmuje wykonanie remontu podłogi chóru (ułożenie
nowej podłogi wraz z robotami malarskimi) oraz remont istniejących tynków z wykonaniem uzupełnień
braków na ryzalitach, pilastrach wraz z usunięciem starej farby i przetarciem oraz wykonaniem profili
ciągnionych gzymsów na ścianach.
§ 3. Warunki przekazania i rozliczenia wykorzystania dotacji, o której mowa w § 1, określi umowa zawarta
przez Burmistrza Halinowa z Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki
w Okuniewie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie
Zgodnie z delegacją zawartą w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, Rada Miejska w Halinowie w dniu 9 czerwca 2006 r podjęła uchwałę określającą zasady i trybu
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
W myśl § 6 tejże uchwały dotacja na powyższe prace jest udzielana przez Radę Miejską w Halinowie na
podstawie odrębnej uchwały określającej: nazwę podmiotu otrzymującego dotację, prace lub roboty budowlane
na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.
W dniu 20.09.2017r. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Okuniewie złożył wniosek o udzielenie w roku
2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkowym kościele w Okuniewie
z przeznaczeniem na remont chóru oraz tynków.
Kościół p.w. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie z XIX wieku stanowi cenny zabytek na terenie gminy
Halinów. Ze względów technicznych i konserwatorskich obiekt ten wymaga szeregu prac mających na celu
przywrócenie i zachowanie go w należytym stanie.
Podjęcie uchwały wywołuje skutki finansowe dla budżetu. Środki na w/w cel zostały zabezpieczone
w uchwale nr XLVIII.457.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 września 2018r w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok /rozdz. 92120 § 2720/.

