
UCHWAŁA NR XXXIX/246/22 
RADY GMINY TOPÓLKA 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Wierzbinek z przeznaczeniem na prace 
konserwatorskie zabytku – ołtarza w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Mąkoszynie w Parafii 

Rzymsko-Katalickiej pw. Św. Jakuba w Mąkoszynie 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005) w związku z art. 216 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, dz. U. 
z 2022 r. poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 583, poz. 655) 

RADA GMINY 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Gminy Topólka udziela pomocy finansowej Gminie Wierzbinek, na realizację zadań bieżących 
z zakresu ochrony zabytków, polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich – tj. 
przeprowadzenia remontu ołtarza w kościele Matki Bożej Częstochowskiej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. 
Św. Jakuba w Mąkoszynie, gmina Wierzbinek. 

2. Kwotę dotacji ustala się na 10.000,00 zł 

§ 2. Szczegółowe warunki rozliczenia dotacji, wzajemne obowiązki i uprawnienia stron oraz zasady 
finansowania zadania określi odrębna umowa zawarta pomiędzy Gminą Topólka a Gminą Wierzbinek. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Topólka. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Stanisław Borkowski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C982A6F0-9B93-46F9-9734-A6F0EE9E5BD4. Uchwalony Strona 1



 
Uzasadnienie 

Kościół parafialny w Mąkoszynie w dekanacie izbickim (gmian Wierzbinek, poczta Sadlno) 
wybudowany został w latach 1916-1018 (inne źródła podają lata: 1914-1919) w stylu eklektycznym 
(elementy secesyjne, neobarokowe i neoromańskie). Wewnątrz światyni znajdują się zabytki, spośród 
których na uwagę zasługuje neobarokowy ołtarz główny z rzeźbami św. Stanisława i św. Jakuba, 
pochodzący jeszcze z czasów kościoła pobudowanego pod koniec XVIII wieku. Ponadto w kosciele 
znajdują się: kamienna chrzcielnica kryta mosiężną pokrywą, zespół dwóch neoromańskich kropielnic 
w kruchcie, zdobionych motywami zaczerpniętymi ze sztuki romańskiej i gotyckiej oraz witraż 
z przedstawieniem Matki Boskiej i św. Jerzego przebijającego włócznią trzygłowego smoka. 

 W dniu 14 września 2021 r. Parafia Rzymsko-Katolicka w Mąkoszynie zwróciła się z wnioskiem do 
Wójta Gminy Topólka o dofinansowanie prac zaplanowanych w 2022 r. polegających na odnowieniu, 
odrestaurowaniu zabytkowego ołtarza. Jak wynika z wniosku nie zachowała się żadna dokumentacja 
dotycząca jego konserwacji w latach ubiegłych stąd można domniemywać, że nie był remontowany. Parafia 
swoim zasięgiem obejmuje południową część Gminy Topólka, a sam kościół służy nie tylko parafianom ale 
i znacznej części mieszkańców gminy. By godnie i bezpiecznie mogł służyć konieczna jest jego renowacja. 

 Mając na uwadze dobro kulturowe jakim jest wyposażenie wnętrza zabytkowego kościoła 
w Mąkoszynie pomoc finansowa dla Gminy Wierzbinek na dofinansowanie remontu ołtarza wydaję się 
uzasadniona. 
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