
UCHWAŁA Nr 315.LII.2018
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr 
Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 
1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku

Na podstawie art. 4 ust.l pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.), art. 81 ust.
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) 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 opactwu Sióstr benedyktynek w Sierpcu na roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny 
należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego 
wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa 
Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku, nr 
rejestru zabytków : A-32/112W, data wpisu 04.01.1958 r. w wysokości 
20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na 
wykonanie remontu pomieszczeń w łączniku zabytkowego kompleksu 
klasztornego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2018.

2. Traci moc Uchwała 289.XLVIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 
25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków — Zespół Klasztorny należący do 
Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 
roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

3. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie wej
w Warszawie Zespół w Płocku.
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UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY Nr 315.LII.2018 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 30 maja 2018 roku

W budżecie Powiatu Sierpeckiego została określona kwota dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku 2018. Uchwałą 
289.XLVIII.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku Rada Powiatu w Sierpcu 
udzieliła dotacji Opactwu Sióstr Benedyktynek z przeznaczeniem na 
wykonanie remontu więźby dachowej i wymianę pokrycia dachowego wraz z 
obróbkami zachodniej części kościoła ( kontynuacja wcześniejszych robót). 
Zadanie powyższe planowane było do współfinansowania przez dotację z 
budżetu państwa. Opactwo dotacji z budżetu państwa nie otrzymało w związku 
z tym nie było w stanie sfinansować tak dużego zadania.

Pismem z dnia 10 maja 2018 roku Opactwo Sióstr Benedyktynek zwróciło się 
do Starosty Powiatu Sierpeckiego z prośbą o zmianę przeznaczenia udzielonej
dotacji tj. na remont pomieszczeń w łączniku zabytkowego kompleksu 
klasztornego.
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