PROJEKT PREZYDENTA MIASTA

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

DR1JK NR ....... ...... ..

z dnia

w sprawie przyznania dotacji celowej z bud żetu miasta na dofinansowanie prac
konserwatorskich polegaj ących na renowacji elewacji kościoła p.w. św. Pawia w Rudzie
śląskiej — Nowym Bytomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z pó źniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1445 z późniejszymi zmianami), w zwi ązku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z pó źniejszymi zmianami)
i § 6 ust. 2 uchwały nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda ś ląska z dnia 25.06.2009 w sprawie zasad
i trybu postę powania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, nie stanowi ących własnoś ci gminy, na wniosek Prezydenta Miasta Ruda śląska

Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. Przyzna ć Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Pawia przy pl. Jana Pawła II 5 w Rudzie ś ląskiej
— Nowym Bytomiu dotacj ę w wysokości 80 000,00 zł (słownie osiemdziesi ęciu tysi ęcy złotych)
z przeznaczeniem na renowacj ę elewacji ko ścioła p.w. św. Pawła w Rudzie śląskiej — Nowym Bytomiu
(wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1493/92 dnia 27 sierpnia 1992 roku).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda śląska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie

dot. uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z bud żetu miasta
na dofinansowanie prac konserwatorskich polegają cych na renowacji elewacji kościoła
p.w. św. Pawła w Rudzie śląskiej — Nowym Bytomiu.
Kościół parafialny p.w. św. Pawia w Rudzie Śląskiej — Nowym Bytomiu jest wpisany
do rejestru zabytków pod numerem A/1493/92 (decyzja z dnia 27.08.1992 r.).
Projekt świątyni opracował w 1909 r. architekt Johannes Franciscus Klomp z Dortmundu.
Kościół fasadą zwrócony jest w stron ę wschodnią, założono go na rzucie krzyża łacińskiego.
To budowla murowana, ceglana, ca łkowicie tynkowana, o bogatych płaskorzeź bionych
elewacjach. Korpus trójnawowy, bazylikowy, o bardzo szerokiej nawie g łównej, połączony
z jednoprzęsłowym masywem wież owym dostawionym do bryty od strony po łudniowej,
w którego obrębie znajduje się przedsionek i chór muzyczny. Transept trzyprz ęsłowy,
zamknię ty od wschodu dwiema absydami. Prezbiterium wydzielone, dwuprz ęsłowe,
zamknięte absydą z obej ś ciem, z rozmieszczonymi po bokach dwukondygnacyjnymi
aneksami. Nawa główna, transept i nawy boczne przekryte sklepieniem kolebkowym
z lunetami, nad przeci ęciem nawy i transeptu sklepienie żaglaste.
Elewacje zewnętrzne posiadaj ą niezwykle bogat ą dekorację, zarówno architektoniczną (w
formie półokrągłych arkad wspartych na półkolumienkach z kostkowymi kapitelami, fryzów
arkadowych, licznych blend oraz kilu rodzajów geometrycznych plecionek), jak i rze źbiarską.
Składają się na nią liczne figuralne płaskorzeź by wraz z napisami oraz rzadziej występuj ące
pełnoplastyczne rzeź by i elementy zdobnicze, wykonane z kamienia lub sztucznego
kamienia. Wykonawcą tej dekoracji był współpracuj ący z Klompem rzeźbiarz Mathias Beule,
prowadzący na początku XX w. warsztat w Bytomiu. Proponowane przez wnioskodawc ę
prace konserwatorskie maj ą za zadanie przeprowadzenie kolejnego etapu renowacji
elewacji, a przez to poprawę jej stanu technicznego oraz przywrócenie jej dawnej świetności.
Realizacja tego zadania, w proponowanej formie dotacji uchwalonej przez Rad ę
Miasta oraz zgodnie z zasadami okre ślonymi uchwałą nr 834/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda
ślą ska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad i trybu post ępowania o udzielenie, rozliczenie
i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowi ących własności
gminy, jest uzasadniona.
Informuję jednocześnie, że na reahzację powyższej uchwały są zagwarantowane
środki w budżecie miasta w rozdziale 92120 § 2720 — ochrona i konserwacja zabytków.
Ogólny koszt prac renowacyjnych wynosi 300 000 z ł, proponowana dotacja
w wysokości 80 000 zł stanowi 26,66 % dofinansowania.
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