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UCHWA A NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W I OWEJ

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z bud etu gminy I owa na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pó n, zm.1) ) w zwi zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.2) ) oraz art. 221 ust.
4 i art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z pó niejszymi zmianami), uchwala si  co nast puje:

§ 1. 1. Z bud etu gminy I owa mog  by  udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków,
znajduj cym si  na obszarze gminy I owa.

2. Dotacja mo e by  udzielona na dofinansowanie nak adów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1,
ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez osob  z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.

3. Dotacja mo e by  udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
obejmuj ce nak ady konieczne na:

1) sporz dzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie bada  konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

6) sporz dzenie projektu odtworzenia kompozycji wn trz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizacj  konstrukcyjn  cz ci sk adowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezb dnym dla
zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupe nienie tynków i ok adzin architektonicznych albo ich ca kowite odtworzenie,
z uwzgl dnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,

10) odtworzenie zniszczonej przynale no ci zabytku, je eli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej
substancji tej przynale no ci,

11) odnowienie lub ca kowite odtworzenie okien, w tym o cie nic i okiennic, zewn trznych odrzwi i drzwi,
wi by dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr
50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r.
Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887
i Nr 217, poz. 1281.
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12) modernizacj  instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadaj
oryginalne, wykonane z drewna cz ci sk adowe i przynale no ci,

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

14) uzupe nianie narysów ziemnych dzie  architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o w asnych formach krajobrazowych,

15) dzia ania zmierzaj ce do wyeksponowania istniej cych, oryginalnych elementów zabytkowego uk adu
parku lub ogrodu,

16) zakup materia ów konserwatorskich i budowlanych, niezb dnych do wykonania prac i robót przy
zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7 - 15,

17) zakup i monta  instalacji przeciww amaniowej, przeciwpo arowej i odgromowej,

które zostan  przeprowadzone w roku z enia przez wnioskodawc  wniosku o udzielenie dotacji lub
w roku nast puj cym po roku z enia tego wniosku.

§ 2. Dotacja mo e by  udzielona osobom fizycznym lub innym podmiotom posiadaj cym tytu  prawny
do zabytku, wpisanego do rejestru zabytku, znajduj cego si  na obszarze gminy I owa, o którym mowa w §
1 uchwa y.

§ 3. 1. Ubiegaj cy si  o dotacj  winien z  wniosek o udzielenie dotacji wraz z nast puj cymi
za cznikami:

1) decyzj  o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczy wniosek,

2) dokumentem potwierdzaj cym posiadanie tytu u prawnego do zabytku,

3) kosztorysem przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem róde  ich finansowania albo wycen  prac
budowlanych lub zakupu materia ów,

4) pozwoleniem w ciwego organu ochrony zabytków zezwalaj cym na przeprowadzenie prac lub robót,

5) pozwoleniem na budow , je eli prace wymagaj  uzyskania takiego pozwolenia lub zg oszenie
prowadzenia robót budowlanych; dokumenty te mog  zosta  do czone w terminie pó niejszym, jednak
nie pó niej ni  przed podpisaniem umowy o dotacj  o której mowa w § 6,

6) potwierdzenie wysoko ci nak adów koniecznych podpisane przez osob  z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi za cznik nr 1 do uchwa y.

§ 4. 1. czna wysoko  udzielonych w danym roku dotacji nie mo e przekroczy rodków finansowych
przewidzianych na ten cel w bud ecie gminy I owa.

2. czn  kwot  dotacji w danym roku bud etowym okre la uchwa a bud etowa.

§ 5. 1. Wnioski o dotacj  sk ada si  do Burmistrza I owej. Burmistrz I owej sprawdza pod wzgl dem
formalnym wnioski, które wp yn  w terminie o którym mowa w § 8.

2. Wnioski z one po terminie o którym mowa w § 8 podlegaj  rozpatrzeniu w miar  posiadanych
w bud ecie gminy rodków na ten cel.

3. Czynno ci, o których mowa w ust. 1 Burmistrz podejmuje w terminie 14 dni od daty up ywu terminu
przewidzianego dla sk adania wniosków lub w przypadku wniosku o którym mowa w ust. 2 w terminie 14
dni od daty z enia tego wniosku.

4. Pozostawia si  bez rozpoznania wnioski niekompletne i niespe niaj ce wymogów formalnych.
W takim przypadku dokumenty zwraca si  wnioskodawcy.

5. Dotacj , o której mowa w niniejszej uchwale przyznaje Rada Miejska w I owej w drodze odr bnej
uchwa y.

6. W terminie 30 dni od daty o której mowa w § 8 lub z enia wniosku w przypadku o którym mowa
w ust. 2 Burmistrz I owej przygotowuje projekty uchwa  o udzielenie dotacji.
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7. W uchwale, o której mowa w ust. 5 okre la si  nazw  otrzymuj cego dotacj , prace lub roboty, na
wykonanie których przyznano dotacj  oraz kwot  przyznanej dotacji.

8. Wysoko  udzielonej dotacji mo e by  ni sza od wysoko ci wnioskowanej dotacji.

§ 6. Przekazanie dotacji nast puje na podstawie umowy, która powinna zawiera  elementy okre lone
w art. 250 ustawy o finansach publicznych.

§ 7. 1. W celu rozliczenia dotacji podmiot, który otrzyma  dotacj  sk ada sprawozdanie z wykonania prac
lub robót Burmistrzowi I owej w terminie 30 dni od dnia ich zako czenia, jednak nie pó niej ni  do
31stycznia roku nast puj cego po roku w którym udzielono dotacji. Wzór sprawozdania stanowi za cznik
nr 2 do uchwa y.

2. Wraz ze sprawozdaniem nale y przed  nast puj ce dokumenty stanowi ce podstaw  rozliczenia
udzielonej dotacji:

1) uwierzytelnione kserokopie faktur i rachunków;

2) protokó  odbioru prac i robót;

3) inne dokumenty wskazane w umowie o udzielenie dotacji .

3. W przypadku gdy udzielona dotacja zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana
nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci podlega zwrotowi do bud etu gminy wraz z odsetkami
w wysoko ci okre lonej jak dla zaleg ci podatkowych na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pó n. zm.).

§ 8. Kompletne wnioski o przyznanie dotacji nale y sk ada  do 30 kwietnia ka dego roku.

§ 9. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 10. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Lubuskiego.



Id: 5845C7C8-73D1-40B2-9D61-8577689992EC. Projekt Strona 1

Za cznik Nr 1 do Uchwa y Nr ....................

Rady Miejskiej w I owej

z dnia....................2012 r.

Wniosek do Burmistrza I owej
o udzielenie w roku …

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane, zwane dalej
„pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

1. Wnioskodawca:

…………………………………………………………………………………………………….
(imi , nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnisokodawcy, lub nazwa, adres i siedziba jednostki
organizacyjnej b cej wnioskodawc )

…………………………………………………………………………………………………….
2. Dane o zabytku:

dok adny adres obiektu………………………………………………………………………………
nieruchomo  ujawniona w ksi dze wieczystej KW nr……….…. w S dzie Rejonowym
w ……………
okre lenie zabytku:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….
3. Wskazanie tytu u prawnego wnioskodawcy do zabytku:

………………………………………………………………………….…………………………
4. Okre lenie wysoko ci dotacji, o któr  ubiega si  wnioskodawca:

ogólny koszt prac obj tych wnioskiem:…………………z  s ownie: ……………..……………
.........................................................................................................................................................
Wysoko c nak adów koniecznych obj tych wnioskiem ………………………..z

ownie: …………………………………….. ..................................................................................
wnioskowana kwota dotacji……………….... z  s ownie……………………..…………………

5. Zakres prac, które maj  by  obj te dotacj :

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….
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Termin przeprowadzenia prac obj tych wnioskiem:
...................................................................………………………………………………………
6. Pozwolenie na prowadzenie prac:

Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia……….… l.dz…………………....

Pozwolenie na budow /zg oszenie (je eli dotyczy): z dnia …………….
l.dz…………..……………..

tak nie Wykaz za czników do wniosku:
1 decyzja o wpisie do rejestru zabytków
2 dokument potwierdzaj cy posiadanie przez wnioskodawc  tytu u prawnego do

zabytku
3 kosztorys przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem róde  ich finansowania
4 wycena prac budowlanych lub zakupu materia ów
5 pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac

obj tych wnioskiem
6 pozwolenie na budow
7 zg oszenie prac
8 Potwierdzenie wysoko ci nak adów koniecznych podpisane przez osob

z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi

………………………… …..…………….........…

(miejscowo , data) ( podpis wnioskodawcy)
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Za cznik Nr 2 do Uchwa y Nr ....................

Rady Miejskiej w I owej

z dnia....................2012 r.

Sprawozdanie z wykonania prac

Sprawozdanie z wykonania prac

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach

wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowi cych w asno ci gminy

okre lonych w umowie nr .......................................

zawartej w dniu ........................., pomi dzy

Gmin  I owa z siedzib  68- 120 I owa, ul. eromskiego 27

a ....................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………….

Data z enia sprawozdania: ...........................

Sprawozdanie z wykonania wydatków

A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania

Ca kowity koszt (w z ) [ .......................... z  ],

w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji (w z ) [ ............................. z  ],

w tym rodki w asne [ .............................. z  ]

w tym inne rodki zewn trzne [ .............................. z  ]

B. Zestawienie faktur (rachunków)

Lp. Numer dokumentu
ksi gowego

Data Nazwa
wydatku

Kwota
(z )

W tym ze rodków pochodz cych
z dotacji (z )

1.
2.
3.
4.
5.
...

suma
C. Podsumowanie realizacji zadania

Kwota dotacji okre lona w umowie [ ..............................  ]

Dotychczas przekazana czna kwota dotacji [ .........................  ]

Dotychczas poniesione czne wydatki pokrywane z dotacji [ ......................  ]

Nast pi  zwrot niewykorzystanej dotacji lub jej cz ci na konto Urz du Miejskiego w I owej
w wysoko ci [........................  ] w dniu......................

D. Uwagi mog ce mie  znaczenie przy ocenie realizacji zadania
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D. Za czniki do sprawozdania

1) uwierzytelnione kserokopie wymienionych w zestawieniu faktur

2) protokó  odbioru prac;

3) inne dokumenty wskazane w umowie o udzielenie dotacji

(podpis osób/y upowa nionej do reprezentowania beneficjenta)

Po wiadczenie z enia sprawozdania

Adnotacje urz dowe (nie wype nia )
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Uzasadnienie
Przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U Nr 162,

poz. 1568 z pó n. zm.) dopuszczaj  mo liwo  udzielania z bud etu gminy dotacji na finansowanie lub
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.

Zgodnie z tre ci  art. 81 ust.1 powy szej ustawy dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru mo e by  udzielona przez organ stanowi cy gminy
na zasadach okre lonych w podj tej przez ten organ uchwale.

Poniewa  do tej pory Rada Miejska w I owej nie podj a powy szej uchwa y i nie ustali a zasad i trybu
udzielania dotacji celowej z bud etu gminy na prace konserwatorskie wyst puje konieczno c jej
uchwalenia.

Skutki finansowe : uchwalenie przedmiotowej uchwa y mo e skutkowa  wydatkowaniem rodków
finansowych do wysoko ci zaplanowanych  na ten cel w uchwale bud etowej  na dany rok.

Maj c na uwadze powy sze, przyj cie przez Rad  Miejsk  niniejszej uchwa y jest uzasadnione.


