UcHwAŁA NRv/33/2015
RADY cMrNY ittl.zl<ow
z dnia30 marca2015 r.
w sprawie określeniazasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskielub roboty
budowlane prry zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. l8ust .2 pkt lSustawy zdnia 8marca 1990roku osamorządńe gminnym ( Dz.U
z20|3 roku ' poz 594zpóźniejszymi zmianami) oraz art.8l ust. l w złtiązkll zart.Il ustawy zdniaZ3|ipca
2003roku oochronie zabytków iopiece nad zabytkami (Dz,IJ.z2014r., poz. 1446) Rada Gminy Że|azków
uchwalą co następuje:
$ 1. 1. Z budżetu Gminy Że|azków mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac
konserwatorskich,restauratorskichlub robót budowlanych wykonywanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków majdujących się na stałena obszarze Gminy Że|azków , jeże|izabytek ten łącmie spełnianastępujące
kryteria:
l) obiekt majduje się w złym stanietechniczrlym,
2) obiekt posiadaistotne maczenie historyczne,artystycznelub naukowe dla mieszkanców Gminy.
2.Dotacja moŻe być udzielona kazdemu, kto posiada Ęrtułprawny do zabytku , wpisanego do Ęestru
zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wynikający zprawa własności,
uĄtkowania wiecrystego,trwałegozarządu,ograniczonegoprawa rzeczowegoalbo stosunkuzobowiązaniowego.
3' Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecmych
na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych ptry zabytku wpisanym do Ęestru zabytków, które
wnioskodawcazarlierza wykonać w roku następnym, po roku ztoŻeniawniosku o udzielenie dotacji .
4. Dotacja na prace konserwatorskie,restauratorskiei roboty budowlane moze być udzielona na nakłady
koniecme wymienione w art.77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
5. Na zasadach określonychw niniejszej uchwale wnioskodawca moze równocześniewyst4pić z kilkoma
wnioskami o dotacjedo prac lub robót budowlanychprzy więcej niz jednym zabytku.
$ 2. 1. Dotacja zbudŻefi Gminy moie byó udzielona w wysokoścido 50 Yo ogółu nakładów koniecmych na
wykonanie prac konserwatorskich,restauratorskichlub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, w za|eimości
od środkówzaplanowanychna dany rok budzetowy.
2.W przypadkach, gdy zabytek posiada wyjątkową wańość historyczną, naukową lub arrystyczną, albo
prac restauratorskich,konserwatorskichlub robót budowlanych,dotacjamoże
wymaga przeprowadzeniazłoŻonych
być udzielona w wysokoścido 100%nakładówkoniecmych na ich wykonanie.
3,JeŻeli wnioskodawca na prace lub roboĘ przy zabytku otrrymuje równiez inne środkipublicme' kwota
dotacji przyznanej zbudzeu Gminy Że|azków wraz zkwotami ptryntanych na ten cel innych środków
publicmych nie możeprzek'raczaćl00% nakładówkoniecmych na wykonanie tych prac lub robót.
4. W celu zapewnienia realizacji postanowieńokreślonychw ust. 3, Wójt Gminy Że\azków prowadzi wykaa
udzielonych dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskielub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestruzabytków.
gospodarczą udzie|enie
5. W prrypadku ubiegania się o dotację ptzez podmiot prowadzący dziat'alność
dofinansowania:
l) nie stanowipomocy publicmej,
2)będzie stanowićpomoc de minimis w rozumieniurozporządzeniaKomisji (UE) nr 1407120|3zdnia l8 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis
(Dz.Urz. UE seriaL Nr 352),
3) będzie stanowió pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr |408120|3
zdnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de
minimis w sektorzerolnym (Dz.Urz. UE seria L nr 352).
* -Przewod niczqcy
Ęady Gmin5,Żeldzkaw
ą^.
\

JftfW?NY
,J

Id:4'lEA687C-38FD-45I 5-8C28-449'7FF
SFFFBD.Podpisany

Strona I

$ 3. l. Ubiegający się o dotacjęwinien złoĘ(: wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymizałącmikami:
1) decyzja o wpisie do rejestruzabytków obieklu, którego doĘcząprace lub roboty,
2) dokumentpotwierdzającyposiadanieprzez wnioskodawcętytutu prawnegodo władaniazabytkiem,
3) harmonogrami kosŹorys przewidywanychprac lub robót ze wskazaniemźródełich finansowanią
4) decyzja Wojewódzkiego KonserwatoraZabytków zezwa|ającąnaprzeprowadzenieprac lub robót, które mają
być przedmiotem dotacji i pozwolenie na budowę, gdy wniosek doĘczy prac lub robót budowlanych prry
zabytku nieruchomym,
5) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanychdo innych podmiotów.
gospodarczą:
2. Dodatkowe załącznikido wniosku wymaganedla podmiotów prowadzącychdziatalność
1) formularz informacji przedstawianych prry ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do
rczporządzeniaRady Ministrów zdnia24.|0.20|4 roku r. zmieniające roryorządzenie wsprawie zakresu
informacjiprzedstawionychprzezpodmiotubiegającysię o pomoc de minimis (Dz.U. z20|4 r poz |543),
2) wszystkie zaświadczenia
o pomocy de minimis, jakie podmiot otrrymałw roku, w którym ubiega się o pomoc
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat również zaswiadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w
rybołóstwie albo
3) oświadczeniao wielkościpomocy de minimis otrrymanej w tym okresie albo oświadczeniao nieotrzymywaniu
takiej pomocy,
$4. l.Wnioski odotację składa się Wójtowi Gminy Że|azków
poprzedzającegorok , w którym moŻezostać udzielona dotacja .

do dnia 30września każdego roku

2.Wnioski oprzymanie dotacji, po ich przekazaniu Wójtowi oraz po ich weryfikacji pod względem
formalnym, przedstawianesą do zaopiniowaniakomisji Rady Gminy Że|azków właściwej
do spraw budzetu.
3. Wnioski złoŻonepo terminie nie będąrozpatrywane
s 5. l.Dotację przyznajeRada Gminy Że|azków
2. W uchwale Rady o przyznaniu dotacji określasię:
l) nazwę podmiotu otrrymującegodotację,
2) prace lub roboty,na wykonanie, których prryznano dotacje,
3) kwotę przymanej dotacji
3. Realizacja wniosków uzależmionabędzie od wysokości zuezetwowanych w danym roku środków
finansowych w budżecieGminy.
4. Realizacja musi zostać zakonczona irozliczona do końca roku budżetowego'wktórym zostĄ ptzyT|ane
środkina ten cel w budzecieGminy.
$ 6. Przymanie dotacji następuje na podstawie umowy za,wartej pomiędzy Gminą i wnioskodawcą
(beneficjentem).
s 7. l'W celu roz|iczeniadotacji, podmiot, który uzyskałdotacjęw sposób i terminachokreślonychw umowie
sktadasprawozdaniez wykonania prac lub robót Wójtowi Gminy Że|azków
2. Podmiot' któremu przymano dotacjęwinien na wezwanie Wójta lub Skarbnika Gminy uzupełnićbrakujące
dokumentyi udzielić pełnychoraz W czerpujących informacji.
s 8. w prrypadku częściowegolub całkowitegoniewykonania dotowanego zadania, niewykorrystana część
przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy Że|azków na zasadach określonych
wart.25li252ustavry ofinansach publicmych. Dotacja wykorrystana niezgodnie zprzeznaczeniem podlega
zwrotowi na zasadachokreślonychw art.252 ustawy o finansachpublicmych.
$ 9. Wnioski o udzielenie dotacji złożonedo dnia 3l kwietnia 2015r., podlegają rozpatrzeniu w 2015 roku,
z moŹliwościąprzynaniadotacjiw roku budŹetowym20l5.
$ 10. Wykonanieuchwatypowierzasię Wójtowi Gminy Że|azków
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Załącmikdo Uchwaty Nr V/33/20l5
Rady Gminy Że\azków
z dnia 30 marca 2015 r.
Wójt GminyŻe|azków
Zelazków 138
62-817 Że|azków
WNIOSEK
o udzielenie dotacji ze środków Gminy ielrazków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboĘ budow|ane wykonywaneprry zabytku wpisanym do rejestru zabytków
I. Dane podmiotu ubiegającegosię o dotację:
l) pełnanazwa podmiotu
2)dokładnyadres
3) tel/fax
4)naaxtabankui numer rachunku
5) imiona i nazwiska oraz funkcje osób ustawowo
(statutowo)upowamionych do reprezentowania
podmiotu w kontaktachzewnętrznychi zawierania
umów
II. Dane zabytku
l)nazrva zabwku
2) dane o zabytku uwidocznione w Ęestrze zabytków
(m. in. Nr w rejestrzezabytków, data wpisu)
3) qrfułdo władaniazabytkiem
4) uzyskanepozwolenie na przeprowadzenieprac
konserwatorskich,restauratorskichlub robót
budowlanychp,,y zabytku wydanegoprzez właściwy
organ ochrony zabytków (wydaneprzez, data.Nr
zezwolenia)

prac
5) uryskanepozwoleniena przeprowadzenie
budowlanychprzyzabytku(wydaneprzez,data.Nr
zezwolenia)
6) uzasadnienieistotnegomaczenia historycmego,
artystycznegolub naukowegozabytku

III. Szczegółoweinformacje o pracach lub robotach
l) zakres rzeczbwy orac lub robót
2)uzasadnieniekoniecmościprzeprowadzeniaprac lub
robót
3) przewidvwanv okres wykonywania prac
4) przewidywany kosf wykonania prac lub robót .
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rv.

Terminy

1)Wnioskowany termin przekazania dotacii
2)Termin romoczęcia Drac
3)Termin zakończenia prac
Informacja o środkachpublicznych przyznanych z innych źródełna te same prace lub
v.
roboĘ budowlane przy zabytku oraz informacja o wystąpieniu a takie środkizłożonedo
innych podmiotów
VI. Dodatkowe informacje mogącemieć znaczenieprzy oceniewniosku

VII Podpis
Załaczniki do wniosku:
l)

decyzjao wpisie do rejestruzabytków obiektu,którego doĘcząprace lub roboĘ,

f)

dokumentpotwierdzającyposiadanie przezwnioskodawcętytufu prawnegodo władaniazabytkiem'

harmonogrami kosztorys przewidywanych prac lub robót ze wskazaniemźródełich finansowania,
decyzjaWojewódzkiego KonserwatoraZabytków zerwalającątaprzeptowadzenie prac lub robót, które
4)
mają być przedmiotemdotacji i poavolenie na budowę,gdy wniosek dotyczy prac lub robót budow|anychprry
zabytku nieruchomym,
3)

5)

informacjao wnioskach o udzielenie dotacji skierowanychdo innych podmiotów.
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