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Uchwała Nr XXXV/250/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni na prace 
konserwatorskie kościoła ewangelickiego w Lubieni 

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 ze zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710) oraz § 5 uchwały Nr XXVII/190/2020 Rady Gminy 
Popielów z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu 
Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy 
Popielów (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2020 r. poz. 2963) z późn. zm., Rada Gminy Popielów uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

Udziela się w 2021 roku dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni na prace konserwatorskie 
i budowlane w kościele ewangelickim w Lubieni, zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, 
obejmujące: odnowienie we wnętrzu tynków z uwzględnieniem kolorystyki charakterystycznej dla zabytku. 

§ 2.  

Kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy). 

§ 3.  

Środki, o których mowa w § 2 zabezpieczone są w budżecie Gminy Popielów w dziale 921 rozdział 
92120. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

Art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dopuszcza 
udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w związku z czym tryb udzielania dotacji został 
uregulowany uchwałą Nr XXVII/190/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 roku 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów (z późn. zm.). 

Działając na tej podstawie, na wniosek parafii ewangelickiej w Lubieni, udziela się dotacji na prace 
konserwatorskie kościoła ewangelickiego w Lubieni obejmujące odnowienie tynków z uwzględnieniem 
kolorystyki charakterystycznej dla zabytku. Prace zostaną przeprowadzone  we wnętrzu kościoła, który 
znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Wnioskodawca zabezpieczył wkład własny w wysokości 
6.700,00 zł. Wkład własny stanowi 40 % zakładanych kosztów. 

Kościół ewangelicki w Lubieni jest zabytkiem o dużym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego Gminy 
Popielów. Wzniesiony w latach 1896-1898 stanowi zabytek związany z osadnictwem Czechów wyznania 
ewangelickiego w ramach kolonizacji fryderycjańskiej. Kościół jest najważniejszym zabytkiem Lubieni. 

Środki finansowe na udzielenie dotacji zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na 2021 rok. 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały uważa się za celowe i w pełni uzasadnione.
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