
Zarządzenie nr 34/2022 

Wójta Gminy Bądkowo 

z dnia 12 maja 2022 roku 

W sprawie przyjęcia sprawozdania Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. św. Świętego 
Krzyża w Łowiczku z rozliczenia dotacji celowej. 

Na podstawie art. 30 ust.l i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz.U z 2022r., poz. 559 ze zm ) w wykonaniu uchwały nr XXIII/131/2014 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 oraz uchwały nr 
XXXV/214/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej. 

$ 1. Przyjmuję sprawozdanie dokumentujące wydatki z udzielonej dotacji celowej Parafii 
Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Świętego Krzyża w Łowiczku w kwocie 4.986,58 zł ( słownie: 
cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 58/100 ) na „Zakup i montaż instalacji 
przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej wewnątrz zabytkowego kościoła p.w. Świętego 
Krzyża”. 

$ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Bądkowo. 

$ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Uzasadnienie 

do zarządzenia nr 34/2022 

W dniu 11 stycznia Proboszcz Parafii Świętego Krzyża w Łowiczku wystąpił z wnioskiem 
o sfinansowanie zakupu sprzętu potrzebnego do nadzoru i zabezpieczenia tzw. czujników 
ruch, dymu i ognia oraz centrali sterującej. W dniu 24 lutego Rada Gminy Bądkowo podjęła 
uchwałę nr XXXV/214/2022 w sprawie udzielenia dotacji celowej a następnie w dniu 
05.05.2022 roku, została podpisana umowa nr 1/2022 dotycząca przekazania dotacji z 
budżetu Gminy Bądkowo na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej i 
przeciwpożarowej wewnątrz zabytkowego kościoła p.w. św. Krzyża w Łowiczku. Kościół 
Parafialny p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku jest wpisany do rejestru zabytków 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/452. W dniu 11 maja 2022 roku 
Proboszcz Parafii przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania, dołączając fakturę nr 
FV/011/02/2022 na kwotę 4.986,58zł. Montaż instalacji został wykonany przez parafian, 
szacunkowy koszt montaży określono na kwotę 1.000,00zł. Nie wniesiono uwag do



przedstawionego sprawozdania, dotacja została rozliczona prawidłowo. W dniu 12 maja br. 
Proboszcz dokonał zwrotu w wysokości 13,42 zł, niewykorzystana kwota dotacji Z 

rozliczenia. 

    

  

łehkowski


