
UCHWAŁA NR XVIII/210/2020 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie przyznania dotacji celowej Klasztorowi OO. Dominikanów 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art.7 ust.1 pkt 9 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (teks jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, 
z późn. zm.), uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr IX/70/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Rada Miasta Sandomierza uchwala co 
następuje: 

§ 1.  

Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Sandomierz dotacji celowej Klasztorowi OO. 
Dominikanów z przeznaczeniem na realizację zadania: wykonanie prac konserwatorsko-
restauratorskich wraz z montażem trzech zabytkowych dzwonów usytuowanych we wnętrzu XIII-
wiecznej dzwonnicy kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu. 

§ 2.  

Dotacja celowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu na 2020 rok, 
w wysokości 20 500,00 zł. 

§ 3.  

Szczegółowe warunki przyznania dotacji celowej, przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Klasztorem OO. Dominikanów, a Gminą Sandomierz. Do 
zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierz. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE

Klasztor OO. Dominikanów w Sandomierzu wystąpił 13 lutego 2020 r. z wnioskiem
o dofinansowanie wykonania prac konserwatorsko-restauratorskich wraz z montażem trzech
zabytkowych dzwonów usytuowanych we wnętrzu XIII-wiecznej dzwonnicy kościoła p.w. św.
Jakuba Apostoła w Sandomierzu. Celem prac konserwatorsko-restauratorskich jest ponowny
montaż dzwonów, udostępnienie wnętrza późnoromańskiej dzwonnicy zwiedzającym oraz
wykorzystanie dźwięku dzwonów dla uświetnienia ważnych dla życia społecznego miasta
wydarzeń. Aby było możliwe udzielenie wsparcia finansowego konieczne jest podjęcie stosownej
uchwały.
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