
 

 

 

 

Uchwała Nr XLIV/338/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 24 lutego 2010 roku 

 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew na sfinansowanie  

modernizacji instalacji elektrycznej na terenie kościoła Świętego Wita                           

w Karczewie 

 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 lit. i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 roku z późn. zm.) 

oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), w wykonaniu § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXXI/230/2008 

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określania zasad udzielania 

dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej Uchwałą XXXII/240/2009 Rady Miejskiej 

w Karczewie z dnia 21 stycznia 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie określania zasad 

udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Rada Miejska w Karczewie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Udziela się dotacji z budżetu Gminy Karczew na rok 2010 Parafii Rzymskokatolickiej              

pw. Świętego Wita w Karczewie, ul. Żaboklickiego 12, 05-480 Karczew, na modernizację 

instalacji elektrycznej na terenie kościoła Świętego Wita w Karczewie w kwocie 150.000 zł 

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Dotacji udziela się w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w paragrafie 6230 – dotacje 

celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                       

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 

3. Podstawą przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z Parafią Rzymskokatolicką pw.     

Świętego Wita w Karczewie.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Karczewie 

        mgr Danuta Żelazko 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Kościół pod wezwaniem św. Wita wzniesiony został w 1732 roku. Kościół utrzymany w stylu 

baroku piemonckiego ufundowany przez marszałka Franciszka Bielińskiego i zbudowany 

prawdopodobnie przez Jakuba Fontanę. Wpisany do rejestru zabytków pod pozycją 1043/104            

w dniu 20 stycznia 1958 roku.  

Planowana w roku 2010 modernizacja instalacji elektrycznych na terenie  kościoła Świętego 

Wita w Karczewie wyeksponuje wygląd zewnętrzny jednego z najpiękniejszych zabytków 

powiatu otwockiego. 


