UCHWAŁA NR XXXV/440/17
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie
niestanowiących jego wyłącznej własności
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) oraz
§ 3 ust. 13 uchwały Nr XXX/383/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie
niestanowiących jego wyłącznej własności
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Przekazać Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Piekarach
Śląskich - Kamieniu położonej przy ul. Biskupa Nankera 221, 41-949 Piekary Śląskie, dotację celową
z budżetu Miasta Piekary Śląskie w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 23,34% udziału w całości kosztów
zadania, na realizację zadania pn. „Remont elewacji i pokrycia dachów kościoła Św. Piotra i Pawła w Piekarach
Śląskich – etap I”.
§ 2. Przekazać Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza przy ul. Stefana Okrzei 27,
43-190 Mikołów, dotację celową z budżetu Miasta Piekary Śląskie w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 56,18%
udziału w całości kosztów zadania, na realizację zadania pn. „Prace remontowo – budowlane przy budynku
Zakładu Św. Józefa zlokalizowanego przy ul. Przyjaźni 229 w Piekarach Śląskich”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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Uzasadnienie
Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXX/383/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie
niestanowiących jego wyłącznej własności, zwanej dalej "uchwałą", w bieżącym roku zostały złożone
cztery wnioski:
1) Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Piekarach Śląskich
wnioskowała o przyznanie kwoty dofinansowania w wysokości 150.000,00 zł, co stanowi 23,34% udziału
w całości kosztów zadania pn. „Remont elewacji i pokrycia dachów kościoła Św. Piotra i Pawła
w Piekarach Śląskich – etap I”, gdzie całkowity koszt realizacji zadania wynosi 642.667,42 zł;
2) Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Piekarach
Śląskich wnioskowała o przyznanie kwoty dofinansowania w wysokości 84.000,00 zł, co stanowi 10,06%
udziału w całości kosztów zadania pn. „Remont wieży głównej kościoła parafialnego - realizacja IV etapu”,
gdzie całkowity koszt realizacji zadania wynosi 835.000,00 zł;
3) Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Piekarach Śląskich
wnioskowała o przyznanie kwoty dofinansowania w wysokości 98.000,00 zł, co stanowi 27% udziału
w całości kosztów zadania pn. „Prace remontowo – konserwatorskie przy budynku kaplicy zlokalizowanej
przy ul. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich”, gdzie całkowity koszt realizacji zadania wynosi
366.000,00 zł;
4) Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza wnioskowało o przyznanie kwoty
dofinansowania w wysokości 89.000,00 zł, co stanowi 100% udziału w całości kosztów zadania pn. „Prace
remontowo – budowlane przy budynku Zakładu Św. Józefa zlokalizowanego przy ul. Przyjaźni
229 w Piekarach Śląskich”.
W budżecie miasta przyjętego uchwałą Nr XXX/373/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia
2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, na obiekty zabytkowe znajdujące się na obszarze miasta
Piekary Śląskie przeznaczono kwotę 200.000,00 zł.
Komisja powołana Zarządzeniem Nr ORo.0050.222.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia
24.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dotację celową na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie niestanowiących jego wyłącznej własności, biorąc pod
uwagę wskazane w § 3 ust. 9 uchwały kryteria, dokonała oceny złożonych wniosków uprzednio
stwierdzając, iż zostały złożone w terminie i spełniają wymagania określone w § 3 ust. 4 i 5 uchwały oraz
zaproponowała udzielenie dotacji następującym podmiotom:
1) Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Piekarach Śląskich Kamieniu, przy ul. Biskupa Nankera 221, 41-949 Piekary Śląskie;
2) Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza przy ul. Stefana Okrzei 27, 43190 Mikołów.
W 2016 r. w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie z inicjatywy Prezydenta Miasta odbyło się spotkanie
przedstawicieli poszczególnych parafii zainteresowanych uzyskaniem dotacji na remont obiektów
wpisanych do rejestru zabytków. Obecni na spotkaniu Proboszczowie poszczególnych parafii wyrażali
potrzebę prowadzenia prac budowlanych na każdym z obiektów jak też wskazywali na ewentualny stan
zaawansowania już prowadzonych robót. Zgodnie ustalono, które obiekty winny mieć priorytet ze względu
na stan techniczny, faktyczne potrzeby czy stan zaawansowania prac. W wyniku zgodnych ustaleń, do
których doszli obecni na spotkaniu w roku ubiegłym Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św.
Apostołów Piotra i Pawła nie wnioskowała o dofinansowanie prac, mając na względzie przede wszystkim
niewielką kwotę do zadysponowania przez Radę Miasta, uznając potrzeby pozostałych parafii wówczas za
priorytetowe, a także mając na względzie stan zaawansowania prowadzonych prac na poszczególnych
obiektach. Wobec powyższego trzy podmioty uzyskały dotację na realizację prac przy zabytku na poziomie:
1) Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce
Wielkiej w kwocie 80.000,00 zł, co stanowiło 9,58% udziału w całości kosztów zadania;
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2) Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Kozłowej Górze
w kwocie 80.000,00 zł, co stanowiło 21,86% udziału w całości kosztów zadania;
3) Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich
w kwocie 40.000,00 zł, co stanowiło 40,2% udziału w całości kosztów zadania.
Jednocześnie stwierdzono, iż priorytet w zakresie przyznania środków w latach kolejnych będzie należał
do Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła, a to przede wszystkim za
przyczyną olbrzymich kosztów jakie trzeba ponieść na prace budowlane w związku z bardzo złym stanem
zachowania zabytku.
W roku bieżącym Komisja rozstrzygająca wzięła przede wszystkim pod uwagę konieczność podjęcia
działań w celu ratowania obiektu, będącego cennym dobrem dziedzictwa narodowego.
Ze względu na zły stan techniczny, głównie wieży kościoła, zagrażający bezpieczeństwu osób, powzięto
działania zabezpieczające obiekt oraz mające na celu powstrzymanie pogłębiającej się degradacji obiektu.
Za koniecznością wsparcia działań parafii przemawia także fakt udzielenia jej w roku bieżącym dotacji
w wysokości 100.000,00 zł przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te dwa źródła
finansowania prac pozwolą zapewnić bezpieczeństwo użytkujących obiekt oraz podjąć pierwsze kroki
mające na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego cennego historycznie obiektu.
Drugim z obiektów, na rzecz którego Komisja wnioskuje o przyznanie środków jest budynek Zakładu
Świętego Józefa wybudowany w 1904 r. w stylu historyzującym z elementami neogotyckimi, od początku
stanowiący siedzibę Zakonu Sióstr Boromeuszek, które prowadziły w nim ochronkę dla dzieci, szkołę dla
dziewcząt, dom opieki nad chorymi, po II wojnie światowej prowadzono w nim świeckie przedszkole,
później Dom Samotnej Matki i Dziecka, a obecnie w budynku mieści się klasztor, w którym Siostry m.in.
otworzyły "Okno życia". Budynek będący w użytkowaniu Sióstr wymaga pilnych prac remontowych,
których koszty przekraczają możliwości finansowe zgromadzenia. Zabezpieczenie ścian fundamentowych
budynku przed agresywnym działaniem wód gruntowych jest niezbędne do powstrzymania niszczenia
obiektu. Przesłanką uzasadniającą przyznanie dotacji na ten cel jest przywrócenie bezpieczeństwa
użytkowania budynku oraz możliwości jego dalszego eksploatowania bez potrzeby przeprowadzenia
w przyszłości kompleksowych remontów, będących następstwem postępującej degradacji.
Wobec powyższych faktów podjęcie rzeczonej uchwały w brzmieniu zaproponowanym jest w pełni
uzasadnione.
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