
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji 
obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków 
 

Na podstawie § 7 Uchwały Nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1119 z dnia 09 czerwca 2007 r.); Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale nr XXIII/594/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2008 w sprawie 
przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego 
do rejestru zabytków § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 1. Przyznaje Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jana Ewangelisty z siedzibą przy 
ul św. Ducha 9 w Szczecinie, środki finansowe w wysokości 253 000 zł (sł.: dwieście 
pięćdziesiąt trzy tysiące zł) na dofinansowanie zakończenia prac remontowo -
konserwatorskich dachu nad korpusem kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty przy ul. Św. Ducha 
w Szczecinie. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Zmiana uchwały wynika z braku określenia wprost w uchwale nr XXIII/594/08 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 16 czerwca 2008,  podmiotu otrzymującego dotację.  
Podmiotem jest parafia Rzymsko – Katolicka Kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty przy ul. św. 
Ducha w Szczecinie. 
 
Niniejsza uchwała jest wynikiem projektu budŜetu na rok 2008, przyjętego przez Radę Miasta 
Szczecin  na mocy uchwały budŜetowej nr  XVI/434/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. i zmian 
 w układzie wykonawczym budŜetu przyjętych uchwałą nr XIV/625/08 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 28 lipca 2008 r  oraz  w związku z wymogiem zawartym w uchwale nr IX/247/07 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków. 
 
Ta część dotacji została  zaplanowana na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich 
dachu nad korpusem kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie na rok 2008 pod 
warunkiem uzyskania przez parafię dodatkowych środków spoza budŜetu Gminy 
umoŜliwiających dokończenie inwestycji.  
Środki takie ksiądz otrzymał w lipcu w wysokości 900 000 zł ( sł.: dziewięćset tysięcy zł) 
 z funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Planowane prace remontowo konserwatorskie stanowią  kontynuację podjętych w ostatnich 
latach działań  a przyznana dotacja pozwoli na ich ukończenie w roku bieŜącym.  
 
W trakcie  prowadzonych prac przeprowadzone zostały  badania obiektu co pozwoliło ustalić 
datowanie więźby dachowej nad korpusem świątyni na rok 1368.  Kościół naleŜy do jednych 
z najcenniejszych przykładów gotyckiej architektury zakonu franciszkanów na terenie 
Pomorza. 
Z uwagi na walory zabytkowe ujęty jest w zespole obiektów dziedzictwa kulturowego miasta, 
jako waŜny element promocyjny m.in. w staraniach o przyznanie Szczecinowi miana 
Europejskiej Stolicy Kultury. Znajduje się równieŜ na szlaku kulturowym EuRoB, 
promującym najcenniejsze  gotyckie zabytki. 
 
 


