
UCHWAŁA NR XXX/194/2021 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Łysomice. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz. 1378) oraz art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 282, poz. 782, poz. 1378) oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr 
XXXI/181/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
uchwala się, co następuje 

§ 1. Udziela się dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla: 

1. kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach 
– na zadanie: prace konserwatorskie chóru muzycznego z balustradą i prospektem organowym wpisanych do 
rejestru zabytków decyzją Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr 
w rejestrze zabytków B/153/100 – w wysokości 30.769,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset 
sześćdziesiąt dziewięć złotych). 

2. kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim – na 
zadanie kompleksowe prace konserwatorsko – restauratorskie barokowego ołtarza bocznego południowego 
z XVII/XVIII wpisanego do rejestru zabytków decyzją Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków pod nr w rejestrze zabytków B/377/1-31, kompleksowe prace konserwatorsko-
restauratorskie rokokowego ołtarza bocznego północnego z 2 połowy XVIII w. (etap II) wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr w rejestrze 
zabytków B/377/1-31 oraz kompleksowe prace konserwatorsko – renowacyjne przy posadzkach 
średniowiecznych i dziewiętnastowiecznych we wnętrzu kościoła wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr w rejestrze zabytków A/316 – 
w wysokości 42.881,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych). 

§ 2. Środki na dotację, o której mowa w § 1 zaplanowane zostały w budżecie Gminy Łysomice na rok 
2021. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Roman Wojda 
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Kadencja 2018-2023 

 
XXX Sesja Rady Gminy Łysomice  
27 kwietnia 2021 r., godz. 15.00 

 
 (sesja w trybie zdalnym na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) 

 
PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA 
w dniu 27 kwietnia 2021 r.  

 

W sprawie : „przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  

                     roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  

                     położonych na terenie gminy Łysomice – projekt uchwały  

                     Nr XXX/194/2021” 

TYP GŁOSOWANIA Jawne 
imienne 

DATA GŁOSOWANIA 27.04.2021 r. 

 

LICZBA UPRAWNIONYCH 15 GŁOSY ZA 12 

LICZBA OBECNYCH 12 GŁOSY PRZECIW 0 

LICZBA NIEOBECNYCH 3 GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ 0 

  GŁOSY NIEODDANE 0 

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE 

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA 

LP NAZWISKO I IMIĘ GŁOS 

1 Błaszkiewicz Marian za 

2 Borowiec Krzysztof za 

3 Chojna Marcin za 

4 Dembek Denis za 

5 Kamiński Kazimierz --- 

6 Karasiewicz Czesław za 

7 Kęder Tomasz --- 

8 Kożuchowski Robert --- 

9 Lubomski Artur za 

10 Opałka – Wiśniewska Paulina za 

11 Polak Krystian za 

12 Pyrek Piotr za 

13 Wojda Roman za 

14 Zielińska Emilia  za 

15 Zmarzły Anna za 
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