
UCHWAŁA Nr 304.LII.2022 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr 
Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek 
z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz § 8 ust.l i 2 uchwały 
Nr 285.XLVI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2014 roku 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2073) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji opactwu Sióstr Benedyktynek w Sierpcu na roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny 
należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego 
wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa 
Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku, 
nr rejestru zabytków: A-32/112W, data wpisu 04.01.1958 r. w wysokości: 
25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na 
wykonanie prac konserwatorskich i renowatorskich przy ścianach 
wewnętrznych z dekoracjami malarskimi kaplicy klasztornej w Opactwie Sióstr 
Benedyktynek w Sierpcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2022.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Warszawie Zespół w Płocku.
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