
UCHWAŁA NR XLIII/294/2022 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 24 maja 2022 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 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 840) 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 w Kościele 
Parafialnym, Etap II, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków pod nr w rejestrze zabytków B/153/1-100 – w wysokości 26 782,00 zł.   (słownie: 
dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote) 

2. kościoła w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie – na zadanie: 
konserwacja fragmentu malarstwa ściennego, stanowiącego wystrój wnętrza Kaplicy grobowej rodziny von 
Wegner w Ostaszewie XIX w,  wpisanego do rejestru zabytków decyzją Kujawsko – Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr w rejestrze zabytków A1740 – w wysokości 11 425,00 zł.  
(słownie: jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych) 

3. kościoła w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim: 
- na zadanie: roboty budowlane - konserwatorskie polegające na remoncie dachu kościoła wpisanego do 
rejestru zabytków decyzją Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr 
w rejestrze zabytków A/316 
- na zadanie: kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie barokowego ołtarza bocznego południowego 
z XVII/XVIII w kościele wpisanego do rejestru zabytków decyzją Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków pod nr w rejestrze zabytków B/377/1-31 

- na zadanie: pełna konserwacja i restauracja dekoracji maswerkowej w blendach zakrystii kościoła, 
wpisanego do rejestru zabytków decyzją Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
pod nr w rejestrze zabytków A/316 -  wysokości 82.376,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta 
siedemdziesiąt sześć złotych) 

§ 2. Środki na dotację, o której mowa w § 1 zaplanowane zostały w budżecie Gminy Łysomice na rok 
2022. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 
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Urząd Gminy Łysomice Numer załącznika 
Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice 
Tel. +48 566783222 
www.lysomice.pl 

Operatorem systemu był Weronika Melkowska. 

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App. 

Uchwała  numer XLIII/294/2022 “Podjęcie uchwały 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  XLIII/294/2022” została podjęta następującą proporcją 
głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 24.05.2022 17:03:29 

Radni zagłosowali jak poniżej: 
Jestem za Jestem przeciw 

1. Marian Błaszkiewicz BRAK 
2. Krzysztof Borowiec 
3. Marcin Chojna 
4. Denis Dembek 
5. Kazimierz Kamiński 
6. Czesław Karasiewicz 
7. Tomasz Kęder 
8. Robert Kożuchowski 
9. Artur Lubomski 

10. Paulina Opałka-Wiśniewska 
11. Krystian Polak 
12. Piotr Pyrek 
13. Roman Wojda 
14. Tomasz Sielczak
15. Anna Zmarzły 

Wstrzymuję się 
Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
BRAK BRAK 
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