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UZASADNIENIE 

 

 

Ochrona i opieka nad zabytkami jest jednym z zadań własnych gminy wynikającym z ustawy z dnia   

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 7 ust.1 pkt 9; tj.  Dz. U. 2015, poz. 1515). Ochrona          

i opieka nad zabytkami jest jedną ze zbiorowych potrzeb mieszkańców. Realizując to zadanie Rada 

Miasta Rybnika ustaliła w drodze uchwały z dnia 23 lutego 2011 r. zasady udzielania dotacji 

celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy. Przepisy ustawy o ochronie zabytków           

i opiece nad zabytkami w art. 81 ust. 1 dają organowi stanowiącemu gminy możliwość przyznawania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy poszczególnych 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, na zasadach  określonych w podjętej przez ten organ 

uchwale.   

Wnioskowana dotacja konserwatorska dla parafii rzymsko-katolickiej św. Katarzyny i Matki Boskiej 

Różańcowej w Rybniku-Wielopolu zostanie przeznaczona na zabezpieczenie przed zniszczeniem 

cennego kościoła drewnianego, wpisanego do rejestru zabytków dnia 5 lutego 1966 r. pod  Nr rej. 

A/560/66. Kościół wzniesiony został około 1534 r. w Gierałtowicach jako fundacja Stanisława 

Dąbrówki, a w roku 1976 został przeniesiony z Gierałtowic do Wielopola, dzielnicy Rybnika. Kościół 

w całości jest drewniany i posiada niezwykle cenne wyposażenie w postaci polichromowanego stropu 

w stylu późnogotyckim, pochodzącego z czasów powstania kościoła i chronionego odrębnym wpisem 

do rejestru zabytków ruchomych. Każdy kościół drewniany charakteryzuje się indywidualną formą 

architektoniczną. Kościół pw. św. Katarzyny i MB Różańcowej (drugie wezwanie zyskał po 

przeniesieniu) został wybudowany w konstrukcji zrębowej i stanowi zwarty zespół trzech brył: 

korpusu nawy, prezbiterium i wieży o konstrukcji słupowej. Po przeniesieniu drewniany obiekt został 

posadowiony na murowanej podbudowie. Kościoły drewniane należą do najcenniejszych obiektów 

zabytkowych na terenie Śląska, a kościół w Wielopolu należy jednocześnie do najstarszych kościołów 

drewnianych w Polsce. Jego znaczenie dla promocji Miasta Rybnika jest bardzo znaczące. Kościół 

znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.  

Rzymsko-Katolicka Parafia wystąpiła z wnioskiem o dotację na prace polegające na impregnacji 

drewnianych gontów i ścian zewnętrznych kościoła. Zabezpieczanie specjalnymi preparatami 

drewnianych elementów tego rodzaju obiektów musi być przeprowadzane regularnie, aby zabytek nie 

uległ uszkodzeniu i zniszczeniu. Wykonywanie impregnacji co 5-7 lat (dla aktualnie dostępnych 

preparatów zalecane co 5 lat) pozwala na optymalną ochronę drewnianego zabytku. Ostatnia 

impregnacja kościoła miała miejsce w 2011 r., a na skutek działania warunków atmosferycznych 

obecnie pozostały po niej już tylko niewielkie ślady. Tak więc wykonanie powłoki zabezpieczającej 

drewniany dach i ściany jest niezbędne, aby ochronić zabytek przed zniszczeniem, stąd konieczność 

podjęcia proponowanej uchwały, przyznającej Rzymsko-Katolickiej Parafii w Rybniku-Wielopolu 

dotacji konserwatorskiej w wysokości 70 000 zł, zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowej na 

prace przy zabytkach, nie stanowiących własności gminy.   

W roku ubiegłym parafia na własny koszt wykonała impregnację więźby dachowej od wewnątrz. 

Podjęcie uchwały pozwoli na dopełnienie kompleksowego zabezpieczenia substancji budowlanej 

zabytku.             

     

 

 

 

 

 

 

 


