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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie udzielenia w 2022 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ich wysokości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.1)), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.2)) oraz § 7 ust. 2 uchwały Nr XXV/393/16 Rady Miasta Białystok 
z dnia 5 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urzęd. Woj. Podl. 
z 2016 r. poz. 3917) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyznaje się w roku budżetowym 2022, w trybie uchwały Nr XXV/393/16 Rady Miasta Białystok z dnia 
5 października 2016 r., dwie dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, na łączną kwotę 100.000 zł, w tym: 

1) Parafii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku - 
85.000 zł na wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w kaplicy 
cmentarnej pw. św. Marii Magdaleny z połowy XVIII w., przy ul. K. Kalinowskiego 11 w Białymstoku (nr rej. 
A-199, decyzja z 20.10.1966 r.); 

2) Spółce Cywilnej Kamienica Małgorzata Puziuk, Zdzisław Puziuk - 15.000 zł na konserwację rzeźby 
wieńczącej środkowy ryzalit fasady pałacu miejskiego Tryllingów z końca XIX w., przy ul. Warszawskiej 
7 w Białymstoku (nr rej. A-176, decyzja z 8.08.1979). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 954. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków oraz ich wysokości. 

 

W tegorocznym budżecie Miasta Białegostoku, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Białystok  
nr XLVI/664/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok,  
przeznaczono kwotę 100.000 zł na dotacje na prace konserwatorsko-budowlane przy białostockich 
zabytkach. W terminie do 31 stycznia 2022 r. złożono pięć wniosków, z których cztery, kompletne pod 
względem formalnym, podlegały rozpatrzeniu. 

W oparciu o przyjęte kryteria, przeprowadzono ich merytoryczną ocenę punktową. Szczegółowo 
przeanalizowano zakresy planowanych prac, stosowanie rozwiązań i materiałów zgodnych ze sztuką 
konserwatorską oraz spójność dokumentacji technicznej z przedłożonymi kosztorysami. Zwracano 
szczególną uwagę na stan zachowania zabytków, przy których planowane są prace. Zgodnie ze sposobem 
oceny wniosków wszystkie uzyskały 60 i więcej punktów. Spośród nich wybrano obiekty, które z uwagi 
na stan techniczny wymagają podjęcia pilnych działań powstrzymujących ich degradację. Zaproponowano 
dofinansowanie prac przy 2 zabytkach, w wysokościach nieprzekraczających 75% nakładów koniecznych. 
Kwoty proponowanych dotacji, choć niższe od wnioskowanych, pozwolą Wnioskodawcom na zakończenie 
etapów prac, gwarantujących poprawienie stanu zachowania tych zabytków.  
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