
UCHWAŁA NR 371/XLVIII/2022 
RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

w sprawie  udzielenia dotacji z budżetu Gminy Konopiska na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i znajdującym się w Gminnej 

Ewidencji Zabytków dla Gminy Konopiska 

Na podstawie  art. 7ust.1pkt 9 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 r. poz. 840) oraz art. 5 ust.9 Uchwały nr 355/XLV/2022 Rady 
Gminy Konopiska z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy 
Konopiska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Konopiska ( Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 2022r. poz. 4001) Rada Gminy w Konopiskach uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się Parafii Katolickiej p.w. Św. Walentego K M w Konopiskach, ul. Częstochowska 
12 Konopiska pomocy finansowej w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł) w formie dotacji 
celowej na wykonanie III etapu prac restauratorskich i konserwatorskich elewacji wieży kościoła. Zakres prac 
objętych dotacją określony został w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy na warunkach w niej określonych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 
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Załącznik do Uchwały Nr 371/XLVIII/2022    

Rady Gminy Konopiska  

z dnia 29 lipca 2022 r. 

 

 

Zakres prac objętych dotacją udzieloną Parafii Katolickiej p.w. Św. Walentego KM 

w Konopiskach, ul. Częstochowska 12, Konopiska na wykonanie III etapu prac restauratorskich 

i konserwatorskich elewacji wieży Kościoła. 

 
§ 1. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zostaje udzielona 

na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem III etapu prac restauratorskich 

i konserwatorskich elewacji wieży Kościoła w zakresie:  

- naprawa rys i pęknięć, 

- zneutralizowanie zarodników mikroflory, 

- oczyszczenie ciemnych nawarstwień z powierzchni murów, 

- wzmocnienie struktury cegieł, 

- wypełnienie ubytków, 

- założenie obejm z drutu ze stali nierdzewnej łączących filary z główną konstrukcją wieży, 

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe murów- hydrofobizacja. 
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