DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r.

Elektronicznie podpisany przez:
ARTUR CZABAN

Poz. 13509

Data: 2013-12-17 14:45:33

UCHWAŁA Nr XXX/174/13
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 81 ust, 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1.1. Uchwała określa:
1) zasady ubiegania się o dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację:
3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;
2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają
przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy,
3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2) beneficjencie — należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą
przyznano dotację z budżetu Powiatu na prace lub roboty budowlane przy zabytku;
3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami
o finansach publicznych.
§ 2.1. Z budżetu Powiatu mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1) jest wpisany do rejestru zabytków,
2) znajduje się na obszarze Powiatu Żyrardowskiego,
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 udzielona może być w związku z realizacją nakładów, o których mowa
w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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§ 3.1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także
podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego
prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. l.
2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji.
3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma
wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.
§ 4.1. Dotacja z budżetu Powiatu na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.
2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja
może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych.
3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Powiatu wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych
środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
§ 5. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:
1)

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego
jednostka organizacyjna;

2)

dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;

3)

fotograficzną dokumentację zabytku obrazującą jego aktualny stan;

4)

dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;

5)

decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;

6)

wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania;

7)

zakres prac lub robót budowlanych, które maja być objęte dotacją:

8)

termin zakończenia prac objętych wnioskiem;

9)

harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

10) informacje o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane
przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów;
11) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających
dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych:
2. Wzór formularza wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3.3. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć
zaświadczenia albo oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej przed dniem złożenia wniosku oraz inne
informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.2007, Nr 59,
poz. 404).
4.4. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu, o którym mowa w ust. 3,dokonywane jest
zgodnie z przepisami niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielenie pomocy de minimis.
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§ 6.1. Wnioski o dotację kieruje się do Zarządu Powiatu Żyrardowskiego w terminie przez niego wyznaczonym, ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Żyrardowie.
2. Wnioski o przyznanie dotacji podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
3. Oceny formalnej wniosku dokonuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. W przypadku negatywnej oceny formalnej wnioskodawca zostanie poinformowany
o zaistniałych uchybieniach i możliwości ich uzupełnienia w terminie 14 dni.
4. Komisje Rady Powiatu Żyrardowskiego właściwe do spraw kultury i budżetu dokonują oceny merytorycznej wniosku oraz opiniują projekty uchwał w sprawie przyznania dotacji.
§ 7.1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Żyrardowskiego w uchwale określającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotacje;
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotacje;
3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym,
2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Powiatu uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten
cel w budżecie Powiatu. .
§ 8.1. Starosta Powiatu Żyrardowskiego niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Żyrardowie uchwałę o przyznaniu dotacji.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Żyrardowskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego:
Wojciech Jasiński
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Uza sa d ni en ie
Stosownie do zapisów art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a podejmowanie stosownych uchwał
w tym zakresie należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu. W myśl art. 71 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162. poz, 1568 z późn. zm.), obowiązek finansowania prac konserwatorskich
i restauratorskich przy zabytku spoczywa na osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do
zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego albo stosunku zobowiązaniowego. Sprawowanie opieki
nad zabytkiem, do którego tytuł prawny ma jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki. Ta
sama ustawa w art. 81 przewiduje możliwość uzyskania przez podmiot będący właścicielem zabytku dotacji na jego renowację i konserwację od organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, na zasadach określonych przez ten organ
w stosownej uchwale.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego:
Wojciech Jasiński
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Załącznik
do Uchwały Nr XXX/174/13
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
WNIOSEK
o udzielenie ze środków Powiatu Żyrardowskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
I.

Dane podmiotu ubiegającego się o dotację:
1) pełna nazwa podmiotu ……………………………………………………………………..……………..
2) forma prawna …………………………………………………………………………….……………..
3) data rejestracji/nr właściwego rejestru …………………………………………………..…..................
4) dokładny adres: ………………… ul. …………..………………………... gmina ………………………
powiat …………………….województwo …………………..….
5) tel. ………………………………………….. fax. ………………………………………..………………
6) nazwa banku i numer rachunku bankowego ……………………………………………..……………
………………………………………………………………………………….…………………………
7) nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów:
…………………………………………………………………………………….….……………………
………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………..……………………………

II. Określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację
…………………………………………………………………………………………………...................
III. Dane zabytku:.
1) nazwa zabytku ……………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………..
2) dane o zabytku uwidocznione w rejestrze zabytków (między innymi nr w rejestrze zabytków, data wpisu)
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3) tytuł do władania zabytkiem ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
4) uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków (wydane przez, data, nr zezwolenia) …………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
5) uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku (wydane przez, data, nr zezwolenia) ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
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6) uzasadnienie istotnego znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego zabytku ……………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
IV. Szczegółowe informacje o pracach lub robotach:
1) zakres rzeczowy prac lub robót: …………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
2) uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót:……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych
Całkowity koszt (w zł.) …………………………………………………………………, w tym:
- wnioskowana kwota dotacji…………….…………………………………………………..……………
- kwota środków własnych ………………...……………………………………………..……………….
- inne źródła finansowania (należy wskazać kwoty finansowania z każdego źródła) …….……………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
VI. Harmonogram prac wraz z kosztorysem i wskazaniem źródeł finansowania (w zł)
Lp

Rodzaj prac lub robót

x

Ogółem

Przewidywany okres
wykonani a prac lub robót

Przewidywany koszt
wykonania prac lub robót

Źródła finansowania prac
lub robót

VII. Terminy
Wnioskowany termin przekazania dotacji: ……………………………………………………………………...
Termin rozpoczęcia prac: ……………………………………………………………………………................
Termin zakończenia prac: …………………………………………………………………………….................
VIII. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
IX. Wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym informacje o wysokości
i źródłach otrzymanego dofinansowania ze środków publicznych:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
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X. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
XI. Wykaz załączników wymaganych przy składaniu wniosku:
1. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty
2. Dokumenty potwierdzające tytuł władania zabytkiem(wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z
księgi wieczystej)
3. Dokumentacja fotograficzna obiektu
4. Decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót
5. Projekt i pozwolenie na budowę (zabytki nieruchome)
6. Program prac (zabytki ruchome)
………………………………………….
(pieczęć wnioskodawcy)

…………….…...………………………………..
(podpis osoby upoważnionej/osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy)

