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UZASADNIENIE 
 

    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) do zadań własnych gminy należy ochrona dziedzictwa kulturowego, w szczególności            
w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. 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, a nie stanowiących własności gminy, którą w 2018 r. zmieniono, poszerzając krąg 
beneficjentów o właścicieli zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków miasta Rybnika. 
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 i znajdujących się 
w gminnej ewidencji zabytków, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. 
    Ochrona i opieka nad zabytkami stanowi jedną ze zbiorowych potrzeb mieszkańców, bardzo istotną 
pod względem tożsamościowym.  
    Wnioskowana przez Rzymskokatolicką Parafię Matki Bożej Bolesnej w Rybniku dotacja 
konserwatorska zostanie przeznaczona na wykonanie zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia więźby 
dachowej i stropu poddasza barokowego kościoła parafialnego p.w. MB Bolesnej w Rybniku, 
zlokalizowanego w obrębie historycznej zabudowy Śródmieścia. Kościół MB Bolesnej w Rybniku 
został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego w 1966 r. (nr rej.: 
A/546/66) wraz z uznanymi wtenczas za najważniejsze zabytkowymi budowlami w Rybniku. Historia 
budowy świątyni sięga końca XVIII wieku, kiedy to Rybnik stał się miastem królewskim, a władca 
pruski Fryderyk II Wielki podjął decyzję o przebudowie zamku rybnickiego na potrzeby inwalidów 
wojennych. Król wysłał do Rybnika swojego nadwornego architekta Fryderyka Ilgnera, który 
przebudował zamek, wybudował kościół ewangelicki, głównie dla przybyszów, a dla mieszkańców 
wyznania rzymsko-katolickiego, których liczba znacznie wzrosła od czasów średniowiecza, ze 
względu na mocno podupadły wówczas już kościół parafialny na tzw. Górce Kościelnej (dziś – 
akademicki), zaprojektował i wybudował barokowy kościół MB Bolesnej. Forma architektoniczna 
świątyni z wieżą w fasadzie, apsydialnym prezbiterium i wysokim dachem z dwoma rzędami 
półokrągłych lukarn, nie uległa zmianie przez kolejne wieki. Drewniana więźba dachowa, od czasu do 
czasu remontowana, przetrwała w pierwotnej formie do dziś z większością autentycznej substancji 
budowlanej. Ostatni remont konstrukcji dachowej i poddasza, włącznie z wymianą pokrycia dachu na 
kościele miał miejsce w latach 90. XX wieku. Obecnie zabytkowa konstrukcja dachu starego 
rybnickiego kościoła wymaga kolejnych, dość poważnych, zabiegów naprawczych i remontowych, 
aby wzmocnić i utrzymać nadal w dobrym stanie substancję budowlaną, a jednocześnie poprawić 
parametry termoizolacyjne samego kościoła poprzez wykonanie ocieplenia na sklepieniu nad nawą 
kościoła. Prace muszą być wykonane jeszcze w tym roku. Dach jest najważniejszym elementem 
zabezpieczającym cały budynek. Zły stan techniczny dachu powoduje osłabienie całej budowli, co      
w konsekwencji może doprowadzić do utraty cennego dla dziedzictwa materialnego i historii miasta 
obiektu, który jest świadectwem wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej w naszym mieście. Ochrona 
i dbałość o zachowanie autentycznych walorów zabytku leży w interesie społecznym.  
    Wykonanie prac remontowych na poddaszu oraz naprawa i rekonstrukcja uszkodzonych elementów 
konstrukcji dachowej, wzmocnienie stropu nad nawą i prezbiterium jest konieczne, aby uratować ten 
zabytkowy obiekt przed zniszczeniem, stąd konieczność podjęcia uchwały przyznającej 
Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku dotacji konserwatorskiej w wysokości 
95 000 zł, zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowej na prace przy zabytkach, nie stanowiących 
własności gminy. Parafia wcześniej wnioskowała o środki finansowe do Funduszu Kościelnego, ale 
ich nie przyznano, stąd zdecydowano się złożyć wniosek do Prezydenta Miasta (wniosek z dn. 
26.08.2019 r.) o przyznanie dotacji z budżetu Miasta Rybnika. Wnioskowana dotacja obejmować 
będzie tylko ok. 20% kosztów całej inwestycji (koszt całej inwestycji: 451 500,66 zł).                   
 
 


