
UCHWAŁA Nr 150.XXII.2020
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków -  Kościół filialny, drewniany pw. św. Wawrzyńca, 
zbudowany w 1720 r. remontowany w 1870 r. w m. Blizno, gm. Szczutowo.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020r. poz. 920 ), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 282) oraz § 8 ust.l i 2 uchwały Nr 285. XLVI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu 
z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz.2072) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji Parafii św. Marii Magdaleny w Szczutowie na 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -  Kościół 
filialny, drewniany pw. św. Wawrzyńca, zbudowany w 1720 r. 
remontowany w 1870 r. w m. Blizno, gm. Szczutowo, nr rejestru zabytków :
241, data wpisu 29.01.1979 r. w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści 
tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wymianę podwaliny, odwodnienie, 
wymiana zepsutych desek ścian zewnętrznych, uzupełnienie nowymi deskami, 
impregnacja, malowanie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2020.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Warszawie Zespół w Płocku.
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UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY Nr 151.XXII.2020 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków -  Kościół filialny, drewniany p.w. św. Wawrzyńca, 
zbudowany w 1720 r. remontowany w 1870 r. w m. Blizno, gm. Szczutowo.

W budżecie Powiatu Sierpeckiego została określona kwota dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku 2020. Niniejszą uchwałą 
Rada Powiatu udzieliła dotacji w związku z wpływem wniosku Parafii 
św. Marii Magdaleny w Szczutowie, o przyznanie dotacji na wykonanie przez 
wnioskodawcę robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
w zakresie mieszczącym się w art. 77 Ustawy. Udzielenie dotacji w roku 
budżetowym w którym został złożony wniosek uzasadnia potwierdzona 
protokołem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego konieczność 
pilnego wykonania prac interwencyjnych wynikających z zagrożenia zabytku 
(§7 ust.2 Uchwał Nr 285.XLVI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 
2014r.)


