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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie udzielenia w 2021 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 2020 r. 
poz. 713 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 2020 r. poz. 282 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 2021, w trybie uchwały Nr XXV/393/16 Rady Miasta Białystok z dnia 
5 października 2016 r., trzy dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, na łączną kwotę 119.141 zł, w tym: 

1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku - 22.000 zł 
na konserwację Krzyża - Karawaka z 1892 r., usytuowanego na cmentarzu parafialnym, przy ul. Władysława 
Raginisa 8 w Białymstoku (nr rej. B-388, decyzja z 16.07.2020 r.); 

2) Henryce Zdzitowieckiej - 32.141 zł na wzmocnienie i naprawę fundamentu i posadowionej na nim murowanej 
ściany szczytowej domu mieszkalnego z początku lat 30. XX w., przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Białymstoku 
(nr rej. A-617, decyzja z 26.09.2018 r.); 

3) Annie Daszucie - 65.000 zł na wymianę pokrycia dachowego domu mieszkalnego Stanisława i Stanisławy 
Bełdowskich z lat 1933-1934, przy ul. Adama Mickiewicza 11 Białymstoku (nr rej. A-636, decyzja 
z 6.04.2020 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 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 782 i 1378. 
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UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru

zabytków oraz ich wysokości.

W budżecie Miasta Białegostoku na 2021 r. na dotacje na prace konserwatorsko-budowlane przy
białostockich zabytkach, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Białystok nr XXXVI/518/21 z dnia 22 lutego
2021 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok, przeznaczono kwotę 119.141 zł. W
tegorocznym terminie, do 1 lutego 2021 r., złożono pięć kompletnych pod względem formalnym wniosków,
które 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 planowano przeprowadzić 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 3 zabytkach, w wysokościach nieprzekraczających 75%
nakładów koniecznych. Kwoty proponowanych dotacji, niższe od wnioskowanych, pozwolą
Wnioskodawcom na wykonanie takiego zakresu prac, by istotnie poprawić stan zachowania tych zabytków.
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