
 

 

UCHWAŁA Nr XLIV/391/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 14 września 2017 r. 

 
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w Gminie Karczew 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1
), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o 

ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.
2
) oraz Uchwały Nr 

XXXI/230/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2008 r., zmienionej Uchwałą 

Nr XXXII/240/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, uchwala się, co następuje 

 

§ 1. Udziela się w roku budżetowym 2017 dotacji w wysokości 50 000,00 zł na rzecz 

Rzymsko – Katolickiej Parafii Św. Wita w Karczewie, z przeznaczeniem na dofinansowanie 

prac konserwatorskich organów piszczałkowych w kościele pw. Św. Wita w Karczewie. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodnicząca Rady 

   Danuta Trzaskowska 

 

     

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948 oraz z 

2017 r., poz. 730 oraz 935. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 397, 774 i 1505; z 

2016 r., poz. 1330, 1887, i 1948 oraz z 2017 r., poz. 1086 i 60. 



     

 

UZASADNIENIE 

 

 28 czerwca br. został złożony przez Proboszcza Parafii Św. Wiat w Karczewie 

kompletny wniosek o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich dotyczących 

naprawy miecha powietrznego, uszczelnienia kanałów powietrznych, naprawie piszczałek i 

stroików oraz wymianie piszczałek prospektywnych w szafie organowej w kościele Św. Wita 

w Karczewie. 

  Na posiedzeniu 22 sierpnia br., Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w 

Karczewie pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie wniosek. 

Na posiedzeniu 29 sierpnia br., Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Karczewie 

pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie wniosek.  

Środki na udzielenie dotacji zostały ujęte w budżecie Gminy Karczew. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


