UCHWAŁA NR XXX/248/12
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Kościoła Polsko-Katolickiego w Wałbrzychu na prace
konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu
Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVI/311/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Gminy Wałbrzych uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla Parafii
Kościoła Polsko-Katolickiego p.w. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu na prace konserwatorskie przy zabytkowym
kościele p.w. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu, ul. Garbarska 7.
§ 2. Dotacja zostaje udzielona na remont pokrycia dachowego kościoła p.w. Zesłania Ducha Św.
w Wałbrzychu.
§ 3. Przekazanie dotacji na rachunek bankowy beneficjenta nastąpi po zawarciu przez strony umowy, która
określi szczegółowy sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Uzasadnienie
Kościół parafialny pw. Zesłania Ducha Św. w Wałbrzychu został wzniesiony przez gminę staroluterańską
w latach 1847 – 1848 w stylu klasycyzmu i rundbogenstilu. Po 1945 roku został przekazany wspólnocie
polskokatolickiej. Architektura budowli stanowi bliskie nawiązanie do ewangelickich kościołów powstających
na terenie Śląska w XIX wieku powtarzających formę kościoła ewangelickiego autorstwa K.F.Schinkla,
wzniesionego w Bystrzycy Kłodzkiej w 1822 roku.
Delegację prawną do udzielenia właścicielom zabytków pomocy finansowej przez Gminę Wałbrzych
stanowi Uchwała Nr XLVI/311/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie
udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Gminy Wałbrzych.
W latach 2006 i 2008 Parafia pozyskała środki z Funduszu Kościelnego MSWiA na wymianę rynien i rur
w kościele, naprawę gzymsów (dotacja 29.999,80 zł) oraz remont dachu (dotacja 39.977,72 zł.). W 2010 roku
Gmina Wałbrzych przekazała Parafii dotację celową (10.000,00 zł) na wykonanie ekspertyzy technicznej
i inwentaryzacji budowlanej kościoła oraz w 2011 roku - 9.840,00 zł na sporządzenie projektu remontu
i zabezpieczenia kościoła.
Ze względu na swoja historyczną oraz artystyczną wartość, a także konieczność realizacji prac
konserwatorskich i remontowych, powyższy obiekt zasługuje na finansowe wsparcie.
Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w zaproponowanej treści.
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