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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie udzielenia w 2022 roku z budżetu Miasta Białystok dodatkowej dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

oraz jej wysokości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 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 2022 r. poz. 840) oraz § 7 ust. 2 i 3 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., dodatkową dotację celową w wysokości 60.000 zł Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku na awaryjną naprawę sygnaturki wraz 
z konserwacją wieńczącego ją krzyża na dachu neogotyckiego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku 
(nr rej. A-192, decyzja z 28.01.1980 r.). 

§ 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 2022 r. poz. 583. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku z budżetu Miasta Białystok dodatkowej dotacji celowej 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków oraz jej wysokości. 

 

W 2022 r. Rada Miasta udzieliła już dwóch dotacji na prace konserwatorsko-budowlane przy 
białostockich zabytkach, na łączną kwotę 100.000 zł. W tegorocznym budżecie Miasta, po dokonanej 
28 marca 2022 r. zmianie, pozostała do rozdysponowania kwota 60.000 zł. Prezydent Miasta Białegostoku 
ogłosił dodatkowy nabór wniosków z terminem ich przyjmowania do 5 maja 2022 r. W ustalonym tereminie 
wpłynął jeden wniosek - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku na awaryjną 
naprawę sygnaturki z krzyżem na dachu neogotyckiego kościoła. W lutym br., podczas silnych porywów 
wiatru, zauważono, że żeliwny krzyż niebezpiecznie się przechylił i w trybie pilnym został zdemontowany 
wraz z miedzianą gałką, na podstawie stosownego pozwolenia PWKZ. Przeprowadzono wówczas przegląd 
stanu technicznego nie tylko krzyża, który wymagał przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich, 
ale i pilnej naprawy konstrukcji drewnianej i pokrycia miedzianego samej sygnaturki - wieżyczki nad 
skrzyżowaniem transeptu z nawą główną.  

Wniosek Parafii spełniał wymogi formalne i podlegał rozpatrzeniu. W oparciu o przyjęte kryteria, 
przeprowadzono ocenę punktową wniosku, zwracając uwagę na planowany zakres prac, zastosowanie 
rozwiązań i materiałów zgodnych ze sztuką konserwatorską, mających istotny wpływ na stan zachowania 
zabytku, oraz spójność dokumentacji technicznej z przedłożonym kosztorysem i uzyskanym pozwoleniem. 
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia pilnych prac naprawczych i przywrócenia pierwotnego stanu 
zabytku wniosek uzyskał 83 punkty. Zaproponowano więc udzielenie dotacji na prace przy neogotyckiej 
świątyni w wysokości 60.000 zł. Zaproponowana kwota nie przekracza 75% nakładów koniecznych.   
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