
UCHWAŁA Nr 177.XXVII.2020
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 27 listopada 2020 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 XVII wieku.

Na podstawie art. 4 ust.l 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 2018 r. poz. 
2067 ) 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 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 XVII wieku, nr 
rejestru zabytków : A-32/112W, data wpisu 05.01.1958 r. w wysokości 30 000 
zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wykonanie 
renowacji zabezpieczającej przed dalszym niszczeniem części socjalnej i 
kotłowni budynku klasztoru.

§ 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.



UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 177.XXVII.2020 

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia 27 listopada 2020 r.

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 Opactwa Sióstr 
benedyktynek w Sierpcu, o przyznanie dotacji na wykonanie przez 
wnioskodawcę robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
w zakresie mieszczącym się w art. 77 Ustawy. Udzielenie dotyczy roku 
budżetowego w którym został złożony wniosek. Uzasadnienie potwierdzone 
protokołem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego konieczność 
wykonania prac interwencyjnych wynikających z zagrożenia zabytku (§7 ust.2 
uchwały Nr 285.XLVI.2014 z dnia 28 lutego 2014r.)


