
UCHWAŁA NR XVII.130.2020 
RADY GMINY STROMIEC 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Dobieszynie na renowację elewacji 

Na podstawie  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.)  w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz  § 8 uchwały 
Nr XXXIX.283.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stromiec (Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 9160), Rada Gminy Stromiec, uchwala co następuje: 

§ 1.  
Na podstawie wniosku złożonego przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Dobieszynie, sprawdzonego 
pod względem formalnym przez Wójta Gminy Stromiec, przyznaje się Parafii Rzymskokatolickiej  św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie, Sułków 32, 26-804 Stromiec   dotację z przeznaczeniem na  renowację 
elewacji w kościele parafialnym w Dobieszynie, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1019,  z  
uwzględnieniem kwoty zaplanowanej w budżecie gminy Stromiec na rok 2020, w wysokości 40 000,00 złotych 
(słownie: czterdzieści  tysięcy złotych 00/100). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stromiec 

 
 

Michał Ziółkowski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z § 8 Uchwały NrXXXIX.283.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
położonych na obszarze Gminy Stromiec (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 9160),
o przyznaniu dotacji oraz jej wysokości decyduje Rada Gminy w drodze odrębnej uchwały, na podstawie
sprawdzonego przez Wójta pod względem formalnym wniosku, uwzględniając kwotę zaplanowaną na ten
cel w budżecie gminy

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Dobieszynie złożył wniosek o udzielenie dotacji z budżetu
Gminy Stromiec na realizację prac konserwatorskich Kościoła p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Dobieszynie polegających na renowacji elewacji.

Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej w Dobieszynie został złożony w terminie, na formularzu którego
wzór określa załącznik do uchwały Rady Gminy Stromiec i spełnia wszystkie określone nim wymogi.

Kościół parafialny w Dobieszynie został wzniesiony w latach 1946-1949, drewniany o konstrukcji
słupowo-ramowej, oszalowany, stolarka okienna drewniana, wnętrze pokryte boazerią. Stanowi interesujący
przykład zastosowania historycznych elementów w architekturze drewnianej XX wieku
w regionie radomskim. Jedyny taki obiekt wzniesiony po 1945 r. na tym terenie.
Decyzją Nr 423/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
został wpisany do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A – 1019.

Wartość kosztorysowa dokumentacji projektowo-technicznej określana jest na kwotę 365 263,22 zł
brutto, udział środków gminy polegający na przyznaniu dotacji w kwocie 40 000,00 zł (uwzględniając
kwotę zaplanowaną w budżecie) stanowi 11% przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Stromiec po sprawdzeniu wniosku pod względem formalnym przedkłada niniejszy wniosek
Radzie Gminy zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia i podjęcia stosownej uchwały.

Ochrona zabytków jest zadaniem z zakresu administracji publicznej i także zadaniem własnym gminy,
dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i zgodne z prawem.
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