
UCHWAŁA Nr IX/42/2019 

Rady Gminy Solec - Zdrój 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie 

zabytkowego kościoła w Świniarach 

 

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

(t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.) oraz  art. 221 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) 

Rada Gminy Solec - Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyznaje się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Świniarach  

dotację celową w wysokości 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) z 

przeznaczeniem na konserwację techniczną i estetyczną polichromii części ściany 

południowej w kościele św. Stanisława B.M. w Świniarach . 

§ 2 

Dotacja zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2019 rok. 

§ 3 

Szczegółowe zasady wypłacenia dotacji, jej przeznaczenia i sposobu rozliczenia dotacji 

zostaną określone w umowie zawartej przez Gminę Solec - Zdrój z Parafią Rzymskokatolicką 

p.w. Św. Stanisława B.M. w Świniarach . 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec - Zdrój. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                                 

                                                                                                      Przewodniczący Rady  

      Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

Dnia 18.09.2018 r. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Świniarach – ksiądz 

Sławomir Grabiec wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Solec – Zdrój o zabezpieczenie w 

budżecie Gminy Solec – Zdrój na rok 2019 środków finansowych w kwocie 30.000,00 zł z 

przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy polichromii ściennej – strona południowa w 

kościele parafialnym w Świniarach.  

Kościół św. Stanisława B.M. w Świniarach został wpisany do rejestru zabytków dnia 

23.06.1967 r. pod nr A.68/1.  

Wniosek Parafii dotyczy dofinansowania  kosztów realizacji prac konserwatorskich, 

obejmujących konserwację techniczną i estetyczną polichromii części ściany południowej 

kościoła w Świniarach. 

Parafia sukcesywnie prowadzi liczne prace konserwatorskie, pozyskując środki 

dotacyjne, ale również ponosi znaczny wkład własny. W 2018 roku w kościele w Świniarach 

przeprowadzono prace renowacyjne nad polichromią ściany chóralnej – strona zachodnia. W 

chwili obecnej parafia nie dysponuje środkami finansowymi, aby w 100% pokryć koszty 

zadania – prac konserwatorskich obejmujących konserwację techniczną i estetyczną 

polichromii części ściany południowej, stąd prośba o udzielenie dotacji w wysokości 

30.000,00 zł.  

Ponadto poszczególne sołectwa należące do parafii Świniary zabezpieczyły środki 

finansowe na realizację w/w zadania w budżecie Gminy Solec - Zdrój na 2019 rok w ramach 

funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 6.000,00 zł (Włosnowice – 2.000,00 zł, Świniary – 

2.000,00 zł, Ludwinów – 2.000,00 zł). 

W budżecie gminy na 2019 rok, na prace konserwatorskie kościoła w Świniarach (w 

§2720 – dotacje celowe z budżetu) zabezpieczono wymaganą kwotę. 

Kościół parafialny św. Stanisława B.M. w Świniarach to zabytek unikatowy, obiekt o 

niezwykłych walorach artystycznych i historycznych, a więc zasługuje na wsparcie finansowe 

przy realizacji prac konserwatorskich. 


