Proiekt
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR
RADY POWIATU W SLAWNIE
z dnia

2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwarorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow polozonym na obszarze powiatu slawienskiego w 2016 r.

Na podstawie art. 12pkt.ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzq.dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1445, poz. 1890) i art. 81 ust.l z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z
2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, poz. 774), w zwi^zku z art. 216 ust.2 pkt.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o fmansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,
poz.!626,poz. 1877, z2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117,poz. 1130, poz.1189, poz.l 190, poz.1269,
poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz.1890) oraz § 12 ust. 7 uchwary nr XXVII/III/188/09 Rady Powiaru
w SJawnie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, polozonym na obszarze powiatu
slawienskiego, Rada Powiatu w Stawnie, uchwala co nastQpuje:
§ 1. Udziela siq w roku 2016 dotacji nastQpuja^cemu wnioskodawcy: Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Wniebowzie^cia Najswie_tszej Maryi Panny w Stawnie ul. Rapackiego 24 (kosciol parafialny pw.
Wniebowzi^cia Najswietszej Maryi Panny w Slawnie), na rea!izacje_ zadania: "Wykonanie robot
budowlanych rewitalizacji koscioia parafialnego pw. Wniebowzie_cia Najswietszej Maryi Panny w Slawnie"
w zakresie niezbe_dnym do zabezpieczenia i zachowania substancji budynku poprzez wykonanie robot
dekarsko-blacharskich i ciesielskich dachu prezbiterium, w wysokosci 30.000,00 zi (slownie: trzydziesci
tysi^cy ziotych 00/100).
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie^ Zarza^dowi Powiatu w Slawnie.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.
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Uzasadnienie
Wykonujajc zapisy uchwaly Nr XXVII/III/188/09 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie
udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wptsanym do
rejestru zabytkow, polozonym na obszarze powiatu slawienskiego Komisja powolana uchwaly Nr LX/249/16
Zarz%du Powiatu w Slawnie z dnia 12 lutego 2016 r. w skladzie:
l.Wojciech Ludwikowski- przewodniczq.cy
2. Janusz Stachowicz- czlonek
3. Sebastian Dereh - cztonek
4. Agata Witkowska - czlonek
5. Piotr Jez - czlonek
rozpatrzyla wniosek:
l.Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzie_cia NajswiQtszej Maryi Fanny w Slawnie 76-100 Slawno, ul.
Rapackiego 24- zakres rzeczowy prac roboty dekarsko - blacharskie i ciesielskie dachu prezbiterium poiegaja.ce na:
- rozebraniu pokrycia dachowego z blachy ok. 300 m2 -roboty z drabin sznurowych,
rozebranie czejci elementow wi§zb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk ok. 300 m2,
wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia polaci folia, dachowa, 300 m2,
- polozenie folii wstejmego krycia. Folia dyfuzyjna nie gorsza niz DELTA MAX,
deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej,
krycie dachu prezbiterium dachowkq_karpiowkq. - drabiny sznurowe,
wymiana konstrukcji facjat,
wywiezienie samochodami materialow rozbiorkowych i odpadowych powstalych podczas rernontu dachu,
utylizacja materialow rozbiorkowych.
Wniosek parafii zostal dore_czony w dniu 30 wrzesnia 2015 r. Na podstawie zas § 10 ust.3 uchwaly Nr
XXVII/III/188/09 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, potozonym na
obszarze powiatu slawienskiego w przypadku, gdy stan zabytku wymaga podJQcia natychmiastowych dzialah
interewncyjnych lub niezwlocznego podjqcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy
zabytku, wnioski mozna skiadac w kazdym terminie (wyla_czenie stosowania zapisu § 10 ust.l uchwaly
zobowia.zuj£tcego do zlozenia wniosku w terminie do dnia 20 wrzesnia roku poprzedzaja^cego rok udzielenia dotacji).
Projekt rewitalizacji (ekspertyza techniczna) okreslil mie_dzy innymi stan zachowania wiqzby dachowej i pokrycia
dachu kosciola. Stwierdzono, ze elementy wie^zby dachowej sa_ silnie porazone przez owady, cze.sc elementow
zaatakowana takze przez grzyby plesniowe.Wystejnija_ miejsca zenvania wejzlow ciesielskich lub ich poluzowanie.
Pokrycie dachowe jest nieszczelne i skorodowane, po\voduja,ce przeciekanie wody opadowej i zawilgocenia
elementow konstrukcyjnych wie_zby. Obrobki blacharskie sa, nieszczelne, w duzej czejsci kompletnie zniszczone.
Ogolny stan techniczny dachu jest zly. Stan dachu zagraza zarowno substancji zabytku jak i stanowi ogromne
niebezpieczerisf\vo dla zdrowia i zycia ludzi znajduj^cych si^ w poblizu kosciola.
Majaj: powyzsze na uwadze podje_cie uchwaly jest zasadne.
NACZELN1KWYDZIALU
Edukaof i£praw Spolecznych

Id: 529AB444-CB1F-4726-BC9C-714C6FF5AF8D. Projekt

Strong

