
UCHWAŁA NR ………….………..2022 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia …………2022 r. 
 
 
 

w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 
położonym na obszarze powiatu drawskiego, w roku 2022. 

 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 77 oraz art. 81 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) w związku z § 8 ust 1 zd. 1  uchwały Nr XLVII/335/2018 
Rady Powiatu Drawskiego z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z dnia 2 października 2018 r. poz. 4381)  Rada 
Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. 

1. Z budżetu Powiatu Drawskiego na 2022 rok, udziela się dotacji celowych w łącznej kwocie  
60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań obejmujących prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego. 

2. Wykaz zadań, o których mowa w ust. 1 i podmiotów je realizujących oraz kwot dotacji 
przyznanych poszczególnym podmiotom zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Szczegółowe warunki, sposób przekazania, rozliczenia i kontroli przekazanych dotacji określą 
umowy zawarte przez Zarząd Powiatu Drawskiego z podmiotami, o których mowa 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

Urszula Ptak  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ………………... 2022  

Rady Powiatu Drawskiego z dnia ………….… 2022 r. 
 
 
 

Lp. 
Gmina 

/ 
Miejscowość 

Wnioskodawca Nazwa zadania – rodzaj prac 

 
 

Rodzaj prac 

Kwota dotacji 
przyznana 
z budżetu 
powiatu 

1. 

 
Czaplinek 

 /  
Siemczyno 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Matki Bożej 

Różańcowej Siemczyno 68,       
78-500 Czaplinek 

 
Remont zabytkowego kościoła  

w Siemczynie - kontynuacja 
(odtworzenie dwóch okien nawy) 

Kościół parafialny pw. MB 
Różańcowej, Siemczyno, gmina 

Czaplinek. 

 
 
 

prace 
konserwatorskie 

 

15 000,00 zł 

2. 

 
 

 
Drawsko 

Pomorskie 
/ 

Drawsko 
Pomorskie 

Anna i Bartosz Bolewicz 
oraz Piotr i Marcin 

Paradziński 
ul. Obr. Westerplatte 9B 

78-500 Drawsko Pomorskie 

 
Etap I - remont więźby dachowej 
północnej i wschodniej strony z 

wymianą pokrycia dachowego oraz 
przemurowaniem komina, wymianą 

orynnowania w budynku 
mieszkalnym przy ul. Obrońców 

Westerplatte 9B w Drawsku 
Pomorskim tzw. Willi Metzler 

projektu Waltera Gropiusa, 
wpisanym do rejestru zabytków pod 

nr A-248. 

 
 
 
 

prace 
konserwatorskie 

10 000,00 zł 

3. 

 
Drawsko 

Pomorskie 
 /  

Drawsko 
Pomorskie 

 
Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Zmartwychwstania 
Pana Naszego Jezusa 

Chrystusa 
ul. Obr. Westerplatte 35 
78-500 Drawsko Pom. 

 

 
Remont więźby dachowej i wymiana 

pokrycia dachowego. 

 
 

prace 
konserwatorskie 

 
10 000,00 zł 

4. 

 
Drawsko 

Pomorskie  
/  

Gudowo 

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. Chrystusa Króla w 

Suliszewie 
 Suliszewo 71  

78-500 Drawsko Pomorskie 

 
Prace konserwatorskie i 

restauratorskie przy dwóch 
renesansowych przedpiersiach ław, 

kościół pw. Św. Barbary w Gudowie 
- etap I 

 
 
 

prace 
konserwatorskie  

0,00 zł 

5. 

 
Drawsko 

Pomorskie 
 /  

Linowno 

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. Chrystusa Króla w 

Suliszewie  
Suliszewo 71,  

78-500 Drawsko Pomorskie 

 
Remont więźby dachowej i wymiana 

pokrycia dachowego, kościół pw. 
Św. Ignacego Loyoli w Linownie - 

etap II (elewacja) 

 
 

prace 
konserwatorskie 

 
10 000,00 zł 

6. 

 
Drawsko 

Pomorskie  
/ 

Rydzewo 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Stanisława B. i M. w 

Zarańsku,           
  78-500 Drawsko Pomorskie 

 
Kościół filialny p.w. Świętej Trójcy  
w Rydzewie kontynuacja remontu - 

etap V: remont tynków 
wewnętrznych 

 
 

prace 
konserwatorskie 

 
15 000,00 zł 



 

UZASADNIENIE 

Uchwałą Nr XLVII/335/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 14 września 2018 r. określono 
zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 
położonym na obszarze powiatu drawskiego. Zgodnie z § 8 ust. 1 wyżej cytowanej uchwały decyzję   
o   udzieleniu   dotacji   podejmuje   Rada   Powiatu   Drawskiego w drodze  uchwały,  na  wniosek  
Zarządu  Powiatu  Drawskiego. 
 
 
Sporządził: 
Przemysław Radomski 


