Uchwała Nr XXI/170/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 r. na wykonanie ekspertyzy
określającej przyczyny zawilgocenia budynku kościoła Świętego Wita w Karczewie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w wykonaniu § 7 ust. 1 Uchwały Nr
XXXI/230/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/240/2009 Rady
Miejskiej w Karczewie z dnia 21 stycznia 2009 r., uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Wita w
Karczewie, ul. Żaboklickiego 12, 05-480 Karczew na wykonanie ekspertyzy określającej przyczyny
zawilgocenia budynku kościoła.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze
środków budżetu w 2012 r., w wysokości 12.300 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych).
§ 3. 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.
§ 4. Podstawą przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z Parafią Rzymskokatolicką pw.
Świętego Wita w Karczewie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Kościół pod wezwaniem Świętego Wita w Karczewie wzniesiony został w 1732 roku.
Kościół został wpisany do rejestru zabytków pod pozycją nr A-1043/104 w dniu 20 stycznia 1958
roku. W związku z silnymi zawilgoceniami występującymi w kruchcie, widocznymi wewnątrz
korpusu kościoła w partii lamperii pęcherzami mogącymi świadczyć o występującej wilgoci oraz
punktowymi zawilgoceniami w partii cokołu w rejonie drzwi wejściowych, Mazowiecki
Wojewódzki Konserwator Zabytków zalecił wykonanie ekspertyzy, która określi przyczyny
zawilgocenia kościoła. Mając na uwadze powyższe oraz ochronę dziedzictwa narodowego uznaje
się za konieczne wykonanie przedmiotowej ekspertyzy. Całkowity koszt ekspertyzy wynosi
12.300 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych).
Ochrona zabytków jest zadaniem własnym gminy, w związku z czym przekazanie dotacji
jest uzasadnione.

