
                                          Uchwała Nr XXIV/178/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie : udzielenia  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru dla Parafii Rzymsko – Katolickiej 
p.w. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu

Na podstawie art.18 us.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 z późn.zm.) w związku z § 7 
Uchwały  Nr  XLIII/299/2006  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia  28  czerwca  2006  r.  w  sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na wniosek Burmistrza Brzeska Rada 
Miejska w Brzesku uchwala, co następuje :

§ 1

1. Udziela  się  Parafii  Rzymsko  –  Katolickiej  p.w.  Trójcy  Przenajświętszej  w  Okocimiu; 
Okocim ul.  Goetzów Okocimskich  82;  32  –  800  Brzesko  dotację  w  wysokości  50.000  zł. 
(słownie:  pięćdziesiąt  tysięcy  złotych  00/100)  z  przeznaczeniem  na  odtworzenie  alejek 
procesyjnych wokół Kościoła Parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu.

2. Dotacja, o której mowa w ust.1 będzie przekazana w 2008 roku z budżetu Gminy Brzesko.

§ 2

1. Przedmiotowa dotacja  będzie  rozliczona w sposób określony w umowie zawartej  pomiędzy 
Burmistrzem  Brzeska  a  Parafią  Rzymsko  –  Katolicką  p.w.  Trójcy  Przenajświętszej  w 
Okocimiu.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust.1 upoważnia się Burmistrza Brzeska.

§ 3

Wykonanie  uchwały,  w  tym  zawarcie  umowy  dotyczącej  udzielonej  dotacji  powierza  się 
Burmistrzowi Brzeska.

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu 
Miejskiego w Brzesku.



UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru dla Parafii Rzymsko 
– Katolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu

Uchwałą Nr XLIII/299/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. Rada Miejska w Brzesku określiła zasady 
udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Na ten cel w budżecie Gminy Brzesko na 2008 rok 
zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł. Zgodnie z § 2 ust.1 w/w Uchwały z budżetu gminy 
Brzesko mogą być udzielane dotacje na sfinansowanie prac lub robót  budowlanych przy zabytku, 
jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1) jest wpisany do rejestru zabytków,
2) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Brzesko,
3) jest w złym stanie technicznym,
4) posiada  istotne  znaczenie  historyczne,  artystyczne  lub  kulturowe  dla  mieszkańców  Gminy 

Brzesko. 
Na podstawie  art.81 ust.1  ustawy z  dnia  23 lipca  2003 r.  o  ochronie  zabytków i  opiece nad 

zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 z późn.zm.) w związku z § 7 w/w Uchwały dotację na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być 
udzielona przez organ stanowiący gminy lub powiatu, na zasadach określonych w podjętej przez ten 
organ uchwale.

Na wniosek Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu proponuje 
się udzielenie ze środków Gminy Brzesko dotacji na prace remontowe alejek procesyjnych wokół 
Kościoła Parafialnego w Okocimiu.

Kościół  Parafialny  p.w.  Trójcy  Przenajświętszej  w  Okocimiu  o  neogotyckiej,  kamiennej 
architekturze  został  wybudowany w latach  1884–1885.  Obiekt  został  wpisany w księdze  rejestru 
zabytków A pod numerem 264 z dnia 30.09.1985 r.. Ochroną konserwatorską jest objęty budynek 
kościoła wraz z wystrojem. Posiada bardzo istotne znaczenie historyczne i kulturowe zarówno dla 
mieszkańców Okocimia jak i całej społeczności Gminy Brzesko.

Przewidywany zakres prac obejmuje odtworzenie zniszczonych w wyniku prowadzonych prac 
odwodnieniowych, izolacyjnych i upływu czasu alejek procesyjnych.


