
Uchwała Nr XLIII / 245 / 2010 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 1 września 2010 r. 
 

w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
         budowlanych   przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

      

   Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami ( Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 ze zm. ) w związku z art. 221 ustawy z dnia                  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm. ), art. 4                   
ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz § 7  ust. 4 uchwały Nr XL/221/2010 Rady Powiatu                       
w Szydłowcu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia trybu  i zasad udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytku wpisanym  do rejestru zabytków 
uchwala się, co następuje: 

§ 1 

 
1. Przyznaje się dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej  św. Zygmunta w Szydłowcu,                                     

ul. Zakościelna 13, 26 - 500 Szydłowiec,  w kwocie 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 
złotych) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  budowlane. 

2. Kwota dotacji obejmuje pełną konserwację techniczną i estetyczną zabytkowej 
polichromii stropu  nawy głównej Kościoła, a w szczególności: demontaŜ stropu, 
usunięcie wtórnych nawarstwień, retuszy, zabieg dezynfekcji i impregnacji drewna, 
wykonanie uzupełnień drewna, retuszy. 

3. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1,  stanowi 7% udziału Powiatu Szydłowieckiego                
w kosztach całkowitych w/w  prac, na wykonanie których przyznano dotację.  

 
§ 2 

 
Sposób przekazania dotacji oraz tryb jej rozliczenia zostanie określony w umowie 

dotacji. 
 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu. 
 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
         Przewodniczący 
              Rady Powiatu w Szydłowcu 
 
         Marek Sokołowski 


