
Uchwała NR XXXV/214/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 24 lutego 2022 roku 

w sprawie udzielenia dotacji celowej 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2021 r., poz, 1372 ze. zm) art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 710 ze zm ) na 
podstawie $ 7.2 załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIIIA131/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 
27 marca 2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych na obszarze Gminy Bądkowo ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2014 roku, 

poz. 1415) Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje: 

$ 1. Udzielić w 2022 roku Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku 
dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ) na zakup i montaż 
instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej we wewnątrz zabytkowego kościoła p.w. 

Świętego Krzyża w Łowiczku. 

$ 2. Szczegółowy zakres, warunki i termin przekazania dotacji oraz sposób i termin jej 
rozliczenia zostaną określone w umowie o udzieleniu dotacji. 

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do Uchwały 

NR XXXV/214/2022 

W dniu 11 stycznia 2022 roku z wnioskiem o udzielenie dotacji w wysokości 
5.000,00 zł, na zamontowanie zabezpieczeń w postaci czujek ruchu i dymu oraz ognia we 
wnętrzu kościoła wystąpił Ksiądz Proboszcz Parafii p. w. Świętego Krzyża w Łowiczku, koszt 
tych urządzeń to kwota 5.000,00zł. 

W trakcie trwających prac renowacji kościoła w m. Łowiczek, konieczną sprawą stało 
się zamontowania zabezpieczenia przed pożarem, cennego drewnianego kościoła . W ostatnim 
czasie zostały rozmieszczone sprawne gaśnice z homologacją ale konieczne jest zamontowanie 
zabezpieczeń w postaci czujek ruchu i dymu oraz ognia we wnętrzu świątyni. Zgodnie z art. 77 
pkt 17 ustawy z dnia 23 lipce 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. 
z 2021 r., poz. 710 ze zm ) dotacja może obejmować nakłady konieczne na zakup i montaż 
instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

Kościół parafialny p.w. Św. Krzyża w Łowiczku: 

-23 obiekty wpisane do rejestru zabytków decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
we Włocławku z dnia 13.01.1988 roku. 

- 52 obiekty ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych. 

Zgodnie z $4.1 przywołanego wyżej regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały 
nr XXIII/131/2014 Rady Gminy Bądkowo z dnia 27 marca 2014 roku, dotacja z budżetu Gminy 
Bądkowo na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może 
być udzielona w wysokości do 50% całości planowanej inwestycji.. W pkt 2 oraz 3 w/w $ 4 
jest mowa o szczególnych przypadkach w których dofinansowanie z budżetu gminy może 
wynieść nawet do 100%. 

Rada Gminy postanowiła dofinansować zakup i montaż w/w sprzętu, przekazując 
kwotę 5.000,00zł. 
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