
UCHWAŁA NR XXVI/222/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Odolanowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
2016 poz. 446 ze zmianami), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446 ze zmianami), oraz § 5 ust. 1 uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów 
nr XVI/118/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie 
Gminy i Miasta Odolanów (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2016 poz. 2619), Rada Gminy i Miasta 
Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Z budżetu Gminy i Miasta Odolanów udziela się dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. św. Marcina w Odolanowie z siedzibą w Odolanowie przy ulicy Rynek 9, w wysokości 100.000,00 zł (słownie: 
sto tysięcy złotych), z przeznaczeniem na realizowane w roku 2017 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy budynku kościoła parafialnego pw. św. Marcina - zabytek wpisany do rejestru zabytków.

2. Dotacja o której mowa w ust. 1 przeznaczona zostanie na renowację elementów dachu świątyni, tj. remont 
dachu świątyni nad drugą nawą budynku kościoła, wymiana zniszczonych i zawilgoconych elementów konstrukcji 
drewnianych więźby dachowej i ich oczyszczenie oraz impregnacja drewna, pokrycie dachu dachówką karpiówką.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św Marcina w Odolanowie zwrócił się z wnioskiem o udzielenie
dotacji celowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy budynku
kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Odolanowie. Prace polegać będą na renowacji dachu świątyni,
przeprowadzony zostanie remont dachu nad drugą nawą budynku kościoła. Wymienione bądź oczyszczone
i zaimpregnowane zostaną zniszczone i zawilgocone elementy konstrukcji drewnianej więźby dachowej, dach
zostanie pokryty dachówką karpiówką.

Celem zadania jest odtworzenie oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu
jakim jest zabytkowy kościół parafialny z XVIII w., rozbudowany na początku XX wieku, wzrost estetyki
zabytku, wzrost promocji lokalnych zasobów materialnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, a także
podniesienie jakości największego zabytku w Odolanowie poprzez realizację trzeciego etapu koniecznej
naprawy pokrycia dachowego kościoła wraz z obróbkami blacharskimi. Konieczne prace wpłyną znacząco na
poprawę stanu technicznego zabytku oraz zabezpieczą obiekt przed dalszą jego degradacją. Potrzeba realizacji
operacji wynika ze złego stanu technicznego zabytku, zwłaszcza tak ważnej jego substancji jaką jest dach.

Kościół parafialny pw. św, Marcina w Odolanowie został wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia
19 maja 1954 roku, sygnatura Kl.IV-73/56/54.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XVI/118/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta
może udzielić dotacji na wyżej wymienione cele.

Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Odolanowie spełnia wymagania formalne i zawiera
wszystkie niezbędne załączniki.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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