Projekt
z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXX/228/2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Nowej Pawłówce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 994, 1000), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2018r. poz.2187; 2018r. poz.10) oraz uchwały Rady Gminy Przerośl Nr XXIX/223/2018
z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018r. poz. 2552),
Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z budżetu Gminy Przerośl udziela się dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy
Przenajświętszej w Nowej Pawłówce, w wysokości .................. zł (słownie: .............. złotych),
z przeznaczeniem na realizowane w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
budynku kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej - zabytek wpisany do rejestru zabytków. (nr rej.:
473 z 10.07.1986.)
2. Dotacja o której mowa w ust. 1 przeznaczona zostanie na przeprowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy budynku kościoła parafialnego. Prace polegać będą na realizacji
projektu budowlanego "Renowacja zabytkowych dzwonów oraz zagospodarowanie terenu przy kościele
parafialnym w Nowej Pawłówce"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Radzewicz
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Uzasadnienie
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Nowej Pawłówce zwrócił się
z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy budynku kościoła parafialnego. Prace polegać będą na realizacji projektu
budowlanego "Budowa pochylni dla niepełnosprawnych,utwardzenie ciągów pieszych, budowa zewnętrznej
instalacji elektroenergetycznej i oświetleniowej„
Celem zadania jest odtworzenie oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
regionu jakim jest zabytkowy kościół parafialny, wzrost estetyki zabytku, wzrost promocji lokalnych
zasobów materialnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, a także podniesienie jakości największego
zabytku w Nowej Pawłówce. W 1923 powstała nowa parafia w Pawłówce wydzielona z części parafii
Jeleniewo i Przerośl. Zrezygnowano z budowy nowego kościoła, a zakupiono wystawiony na sprzedaż
drewniany kościół z 1905, przerobiony z dawnej cerkwi, w miejscowości Teolin , obecnie Białoruś .
Przewiezioną świątynię złożono w 1923 w miejscowości Nowa Pawłówka. Nie odzyskała jednak
pierwotnego wyglądu. W 1986 kościół z dzwonnicą i cmentarz rzymskokatolicki wpisano do rejestru
zabytków
Kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej w Nowej Pawłówce 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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