
projekt 

UCHWAŁA NR XL/284/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 10 października 2022 roku 

 

w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Mateusza 

Ap. w Bądkowie 

 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.)1, art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 

roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 840) oraz § 7.2 

załącznika do 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 rejestry 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. św. Mateusza Ap. w Bądkowie 

dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 

§ 2. Szczegółowy zakres prac, warunki i termin przekazania dotacji oraz sposób i termin jej 

rozliczenia zostaną określone w umowie o udzielenie dotacji. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 1005; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079 



 
 

Uzasadnienie  

do Uchwały NR XL/284/2022 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 10  października 2022 roku. 

 

 

 W dniu 20 września 2022 z wnioskiem o udzielenie dotacji w wysokości 15.000,00 zł 

na remont konserwatorski ścian negotyckich kościoła parafialnego p.w. Św. Mateusza w 

Bądkowie- etap IV wystąpił Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. św. Mateusza Ap. w Bądkowie. 

Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac: 

Koszt całkowity 214.285,71 zł., w tym: 

-wnioskowana wielkości dotacji z Gminy Bądkowo 15.000,00zł. 

-Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 150.000,00 zł. 

Uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac: 

Zabytkowy kościół nie jest w stanie gwarantującym zachowanie jego zabytkowych walorów.  

Zakres prac wyżej wymienionego zamierzenia ma na celu powstrzymanie procesów niszczenia 

oraz przyczynienia się do przywrócenia zabytkowi dawnych wartości estetycznych.  

Dane o zabytku uwidocznione w rejestrze zabytków nr 3/245/A z 31.08.1927 obecny A/469. 

W dniu 03.12.2014r decyzją nr 333/2014, która w następstwie została zmieniona decyzją nr 

222/2018 uzyskano pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich. 

W takim stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

 


