
UCHWAŁA NR 215/XXII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie uchwały nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. z późn. zm. Rady Powiatu 
Nowosądeckiego w sprawie ustalania zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 
Nowosądeckiego, w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 127 ustawy o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z budżetu Powiatu Nowosądeckiego  udziela się dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
Powiatu Nowosądeckiego, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący                                            
Rady Powiatu  Nowosądeckiego

Józef Świgut
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr  215/XXII/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 marca 2017r.

Wykaz przyznanych i nieprzyznanych dotacji w 2017r.

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze

Powiatu Nowosądeckiego. 

L.P.
Nazwa  zadania Wnioskodawca Kwota dotacji

1. Konserwacja ambony, chrzcielnicy, malowidła
ściennego „Grupa Ukrzyżowania oraz ław w

kościele pw. Św. Mikołaja w Tabaszowej

Parafia Rzymsko -Katolicka pw.
Św. Mikołaja Bpa

w Tabaszowej  15.000 zł
12.000 zł

2. Konserwacja ołtarza głównego  XVIIIw.  
Etap II

Parafia Rzymsko -Katolicka pw.
Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej

30.000 zł
5.000 zł

3.  Konserwacja ołtarzy i ambony w kościele
parafialnym pw. Narodzenia NMP w Jazowsku 

etap III

Parafia Rzymsko – Katolicka pw.
Narodzenia NMP w Jazowsku

50.000 zł

18.000 zł

4. Konserwacja ołtarza głównego z II połowy
XVIIIw. z cudownym obrazem Matki Boskiej z
Dzieciątkiem z XVIw. z zabytkowego kościoła

w Chomranicach pw. Imienia NMP etap VI

Parafia Rzymsko -Katolicka
 pw. NMP w Chomranicach

16.000 zł
5.000 zł

5.
Konserwacja płyty nagrobnej Piotra

Nawojowskiego w Kościele Parafialnym  
etap II

Parafia Rzymsko -Katolicka
 pw. Nawiedzenia NMP w Nawojowej

9.000 zł
7.000 zł

6. Konserwacja kamiennej słupowej kapliczki z
drewnianą polichromowaną rzeźbą św. Jana

Nepomucena  w Powroźniku

Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w
Muszynie
15.000 zł

8.000 zł

7. Odkrycie i konserwacja techniczno- estetyczna
malowideł ściennych z I poł.XVIIw. Oraz

gotyckich malowideł z I poł XVw. Na ścianie
południowej i wschodniej nawy kościoła pw.

Św. Bartłomieja w Zbyszycach  ( kontynuacja)

Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św.
Bartłomieja w Zbyszycach

9.000 zł

7.000 zł

8. Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z
obrazem Veraicon

20.000 zł

Parafia Rzymsko -Katolicka
śś.Pustelników Andrzej Świerada i

Benedykta w Tropiu
20.000 zł

10.000 zł

9. Wymiana pokrycia dachowego na obiekcie
zabytkowym położonym w Krynicy Zdroju

przy ul, Zdrojowej 32 ( siedziba PTTK )

Polskie Towarzystwo Turystyczno –
Krajoznawcze 0ddział im. Romana

Nitribitta w  Krynicy Zdroju
20.000 zł

Nie przyznano

RAZEM 72.000 zł

Id: 3DEF5162-A84F-4C85-860F-A4512A6706ED. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie

W sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, umożliwia organom
samorządowym udzielania dotacji celowej na ochronę zabytków.

Rada Powiatu Nowosądeckiego ustaliła zasady i stworzyła możliwości uzyskania przez podmioty mające
tytuł prawny do zabytku, wsparcia finansowego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku, który jest wpisany do rejestru zabytków. Niniejsza uchwała jest wynikiem realizacji podjętych
wcześnie uchwał: uchwały nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. z późn. zm. Rady Powiatu
Nowosądeckiego r. w sprawie ustalania zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze
Powiatu Nowosądeckiego.
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