UCHWAŁA NR XVI/150/16
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św.
Sebastiana w Rywałdzie Królewskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2014 poz. 1446 z późn. zm.), § 3 i § 8 Uchwały Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. rok 2015 poz. 2227) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/141/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie
udzielenia w roku 2016 dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim,
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
znajdujących się na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przyznać Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim dotację
w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie
prac prowadzonych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków Województwa Kujawsko –
Pomorskiego pod Nr B/196/39 polegających na pracach konserwatorskich przy polichromii na sklepieniu
i ścianach w podchórzu zachodniego korpusu kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z Uchwałą Nr XV/141/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. dotacja
udzielona dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim miała zostać
wykorzystana na prace konserwatorskie przy polichromiach w zachodnim korpusie kościoła i przy malowidle
olejnym św. Franciszka w kościele p.w.św. Sebastiana w Rywałdzie, gm. Radzyń Chełmiński. W dniu 12.05.2016r.
Parafia złożyła wniosek w sprawie zmiany w/w nazwy zadania. W związku z przyznaniem niższej kwoty dotacji na
prace konserwatorskie Parafia musiała zmniejszyć zakres wykonania prac związanych z otrzymaną dotacją w roku
2016. Mając na uwadze zapewnienie właściwej ochrony obiektów zabytkowych położonych na terenie Miasta
i Gminy Radzyń Chełmiński podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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