
 

 
 

 
 

UCHWAŁA  NR  L / 22 /2010 
RADY  MIASTA  BRZEZINY 

z dnia 25 marca 2010 r. 
 
 

w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i Nr 28, poz. 146) i art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 
362 i Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804) Rada Miasta 
Brzeziny uchwala, co następuje: 

 
 § 1. 1. Udziela się dotacji z gminnego funduszu ochrony zabytków Rzymskokatolickiej Parafii 
Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach przy ul. Kościuszki 48 na prace konserwatorskie i roboty 
budowlane przy obiekcie kościoła parafialnego. 
  

2. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie:  
- badań geotechnicznych fundamentów, 
- badań rozkładu zawilgocenia, zasolenia i charakteru zagrzybienia murów, 
- projektu zabezpieczenia murów przed wilgocią, zagrzybieniem i zasoleniem, 
- sond i odkrywek oraz badań chemicznych i petrograficznych obejmujących tynki wraz z nawarstwieniami    
  oraz elementy kamienne. 

 
3. Przyznaje się dotację w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14. dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 
 
 
 
                                                                                                           Przewodniczący 
                                                                                                       Rady Miasta Brzeziny 
 
                                                                                                         Zbigniew Bączyński 

 
 
 
 



 
 
 
 

Uzasadnienie 
   
 

do projektu uchwały Nr  L/ …/ 2010 RADY  MIASTA  BRZEZINY z dnia 25 marca 2010 r.  
w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 
 
 
 W dniu 10 lutego 2010 r. wpłynął wniosek (l.dz. 945) ks. Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii 
Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach z siedzibą przy ul. Kościuszki 48. Przedłożony wniosek opiewał na 
dofinansowanie robót wyszczególnionych we wniosku dotacją w wysokości 15.000,-   
 Wniosek obejmuje wykonanie:  
- badań geotechnicznych fundamentów określającą budowę geologiczną z określeniem poziomu wody  
  gruntowej,  
- badań rozkładu zawilgocenia, zasolenia i charakteru zagrzybienia murów, 
- badań georadarowych na obecność innych krypt, 
- sond i odkrywek oraz badań chemicznych i petrograficznych tynków wraz z nawarstwieniami oraz  
  elementów kamiennych oraz 
- projektu zabezpieczenia murów przed wilgocią, zagrzybieniem i zasoleniem. 
 Wszystkie roboty dotyczą budynku kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia św. Krzyża  
wpisanego do rejestru 27 maja 1967 r. pod numerem rejestrowym 61. 

Ponieważ w budżecie miasta przewidziano na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w 2010 r. 
kwotę 10.000,- wniosek został przedstawiony w dniach 19, 22 i 24 lutego br. Komisjom Rady Miasta, które 
jednogłośnie opiniowały przyznanie tylko kwoty przewidzianej w budżecie tj. 10.000,- 

 
Nadmienić należy, iż od 2006 r. z budżetu miasta przeznaczonego na ochronę zabytków i opiekę 

nad zabytkami przyznawane są dotacje na renowacje i remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zrealizowane wnioski dotyczyły następujących obiektów 
sakralnych: 
- w 2006 r. dotację w wysokości 20.000,- otrzymał Klasztor OO. Reformatów w Brzezinach;  
- w 2007 r. dotację w wysokości 20.000,-  otrzymała Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia św. Krzyża                      
  w Brzezinach dla zespołu sakralnego p.w. św. Anny  
- w 2008 r. dotację w wysokości 10.000,- otrzymała również Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia św. Krzyża        
  w Brzezinach również dla zespołu sakralnego p.w. św. Anny,   

- w 2009 r. dotację w wysokości 10.000,- otrzymał Klasztor S.S. Bernardynek w Brzezinach. 
 Szczegółowe zakresy robót objęte dotacjami – w informacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


