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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji w 2021 roku na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz 713 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710. z późn. zm.) i § 4 uchwały Rady Gminy Turawa Nr XXVII/172/2009 
z dnia 05.06.2009 r. w sprawie określania zasad udzielana dotacji z budżetu Gminy Turawa na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik 
Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 54, poz. 915), uchwala się co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru podmiotu, na rzecz którego realizowane będzie zadanie publiczne Gminy 
w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków i udziela się dotacji o łącznej wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych): 

a) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach z przeznaczeniem na zabieg fumigacji 
całego, drewnianego kościoła przy użyciu fosforowodoru PH3 oraz uszczelnienie go w całości gazoszczelną 
folią, a także wykonanie kontrolnych pomiarów stężenia gazu i dogazowań obiektu na kwotę 50 000 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadań oraz ich rozliczenia zostaną określone w umowie dotacyjnej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący  Rady 
Gminy Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Turawa Nr................. w sprawie udzielenia dotacji w 2021 roku na

realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach

wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2020 r. poz. 713, 1378 z poźn. zm) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb

wspólnoty a w szczególności spraw dotyczących kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji

kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jak również w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia

23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710. z późn. zm.) dotacja

może być udzielana przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach

określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Rozpatrując złożony wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, przez parafię św. Jadwigi Śląskiej w

Bierdzanach, postanawia się uznać go za zasadny ze względu na fakt, iż po przeprowadzonej analizie

budynku kościoła, przez firmę DREVPOL stwierdzona została obecność szkodników drewna tj. spuszczela

pospolitego oraz kołatka domowego w całej kubaturze świątyni. Zalecane, więc jest przeprowadzenie

zabiegu fumigacji obiektu, czyli inaczej gazowania całego kościoła w celu usunięcia stanu zagrożenia dla

drewna, z którego zbudowany jest kościół. Program prac przewiduje uszczelnienie obiektu gazoszczelną

folią, zagazowanie całego budynku, kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowanie zabytku oraz

ozonowanie. Prace zostały wycenione na kwotę 123.000 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych),

co znacznie przewyższa dostępny budżet Parafii, dlatego wnioskodawca wystąpił z prośbą o pomoc

finansową.

Analizując złożony wniosek, jako że wykonanie impregnacji owadobójczej ma za zadanie

zatrzymanie postępującego procesu niszczenia obiektu, stwierdza się, że podjęcie przedstawionej uchwały

jest zasadne. Warto też zaznaczyć, że kościół jest wpisany do Krajowej Ewidencji Zabytków Nieruchomych

(nr w rejestrze 103/54 z dnia 28.05.1954r.), co więcej obiekt ten jest jednym z 12 kościołów tworzących

Szlak Drewnianego Budownictwa Sakralnego łączącego Opole i Stare Olesno, dzięki czemu stanowi jeden z

głównych obiektów turystycznych na terenie Gminy Turawa.
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