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)

z dnia 19 grudnia 2008 r,
w sprawie okreśIenia zaśad udżielania dotacji na prace konserwator§kie,
re§tauratorskie

luł, roboty budowtatre przy zabytku wpi§anym do reje§tru zabytków

Na pod§tawie art. 81 u§t.

l

ustawy z dnia23lipca2003 r. o ochronie zabytków i opiece

nąd zabrtkami (Dz.U.

Nr l62, poz.

i alt.40 ust,

z dnia 8 mąrca

1 ustawy

7568, z późn. zmialarni),

w zŃ,ęku z an.18

1990 r. o samorządzie gminnyrn

l42, poz, 1591, z póżn anianami) uchwala się, co na§tępuje:

1. Ustanawia

u§t.2

pkt

15

(Dz.U. z 2001 I. Nr

§ 1'

się:

l) raruŃi

ubiegania się o dotację na pmce konscnłatolskie, restauratorskie i robotv
budowlane przy zabytku rvpisanym do rejcstru zab}tków;

2)

rodzaj danycir i informacji, które naieży zalvrzcć We wniosku o dotację;

3)
4]

tryb postępowaoia z wnioskiem o u<]zielenie dotacji;

5)

zasady rozliczania dotacji, kontroli roz]iczenia i zwTotu dotacji do
budźetu Gminv

ro.1enn\^,,-n;1, i,l|ri. \\,inn^ ?a,, i-,._,,,|- .,,,, |^ ,,c.,| ,,r;

. | : ,]j,

Milejewo

6)

2.

sposób ewidcncjonowania i upowszeclmiania intbmac.ji o udzielonych
dotacjach.

Znaczenie uż}tych w uchwale pojęć dotyczących zab}tków lub cz_vniości
z nimi
zwiąanych określająprzepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zab}.tków i
opiece nad zabytkami (Dz,U, Nr 162, poz. 1568 z późn, zm) oraz
rczpolżądzeń
wydanych na podstawie tej ustawf.

3, Ilckoć

w uclrwale jest mowa o:

1) pracach przy zab}tku

-

Dależy ptzez

to rożumieć p.ace

konserwatolskie.

restaulatorskie ]ub roboty budowlane przy zab}.tku \ĄTisanym
zab}-tków;

2) beneficjencie

,

należy plzez

do

to rożumieć podmiot, któremu na

.ejestru

zasadach

określonych niniejszą uchwałą na prace iub roboty budowlane przy zabFku
prżyznano dotację z budżetu Gminy Mi]eje\\o;

3) środkach publicznych - Ąależy puez to rozumieć publiczne ślodki finansowe
okeślone przepisanri o finansach publiozn1,oh.

2

1. Z buiż:l Cmil] i,ijjeje,ło

§2.
Inogą byc udżii]ane Joiacje aęiowe na sfinatrsowanie plac

przy zabrłkn, jeże|l zabytck ten łącznie spehia Dastępujące kr}teria:

1) znajduję
2) jest

się na stałe na obszarze Gminy Milejewo;

w Ziym stanie technic7,nym;

3) posiada istotne znacżenie historyczDe, a ystyczne
Gminy Milejevil

]ub kultulowe dla mieszkańcólv

2, Dotacja naprace przy zabytku może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspeńyz teclnicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konscnł,atolskiej;
,ł) oplacowanie programu plac konselwatorskich i restaurarorskich;

5)

\.\,ykona!ie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlancgo]

ó)

sporządzenie projektu odtwożęnia konpoz},cji wnętż;

'7) zabezpieczelie, zachowanie i

utl.Wa]enie substancji Zab}tku;

8) stabilizację konstlukcyjną częściskładowl,ch zabltku lub ich odtworzenie w zakresie
niezbędnych dla zaohowania tego zab}-tku;

9) odnowienie lub uzupełnienic tylłów iok]adzin architek|onicznYch albo ich całkowite
odtwoźenie, z u\,żg]ędnieniem charakter,vstycznej dla tego zabŃu kolorystki;
l0) odtwovenie zniszcżonc.j przynależnościzab],tku, jeu eii odtworzenie to nie przekacza
50% oryginalnej substancji tej przyna]eżności;

lub całkowite odtwoźelie okien, w tym ościeżnici okiennic,
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pok4,cia dachowego,
rynien irur

l1)odnowienie
spustovych;

l2)modemizację instalacji elektrycznej w zab).tkach drerłrrianych ltrb w zab},tkach,
któle
posiadają oryginalne, \łykonane Z dlewna części składowe i przynal€Łlości;
l 3)

wykonanie izolac.ji przeciwwilgociowej;

1zl)

uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
arclreologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15)

działania zmierzające do l1eksponowania istniejących oryginallych elemenlów
zab}tkowego Ńładu parku lub ogrodu;

16)zakup materiałów konselwatorskich i budowltrnych, niezbędnych clo wl,konania prac
i robót budowlanych pży Zab}tku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7- l5;
17) zakup

i montaż instalacj i przeciw \\,{amaniowej oraz pźeciwpożalowej i odgromowej.

]

18)na prace z\\ięanę

z

konserwacją

odtlvorzeniem dzieł sztuki, §}posażenia

ii żab]ikti l,Pisarlyn do lejestru zabytków
wymienione w ust.l - pod r.vanrŃicm, źe są funkcjonalnie

i ekspcl1:ltóv,, zna,jdu;ąoi,ch
i spełniających kryteria

i

siQ

i historycznie żwiązane Z tym żab}tkiem.

], O

§3.
dotację może §ię ubiegać każ.ly podmiot bęclący rłłaścicielemlub posiadaczenl

zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada t}tuł plawny w;,nikający
z uż}tkowania wieczystego, o8raoicżonego pra\\,a rzecżo\Ąego, trwałego zaaządu albo
sto§uŃu żobolviąZźtrriowego, z ułzględnieniem zapisu § 2 ust,

2, Dotacja może być udzielona na

1.

prace przy Zab}tku, któIe rłnioskodawca zamierza

wykonać w roku złożenia wniosku o udzie]enie dotacji albo w roku złożeniawniosku
i !v roku następnym,

3. Na

zasadach okeślonychw niniejszej uchwalc \anioskodawca może równocześnie

Wystąpić z kilkoma wnioskami o dotację a placc przy Więcej niż jednym żab}-tku.
§

,ł.

1, Dotacja Z budżetu Gn]in), Mllejervo na wykonanie prac przy jednym itym samym
zab}.tktl może być udzielona rv *ysokości do 50% ogółu nakładów koniecznych na

w]konanlc tych prac, z żastrzcżeniem ust.2,

2. Ieżęli zabrlek posiada wiątkową nańośćhistolyczną artystyczną lub naukową
albo rłymaga prżeprowadzenja żłożonyclipod wzglęclem technologicznym prac
konserwatorskich, restaulatolskich lub robót brrdowlanych, albo gdy s}łuacja w}maga
niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku - dotacja może być
udzielona w wl,sokości do 100% nakłar]ów koniecznych na wykonanie lych plac.

3. W

prz}padku, gdy beneficjent na prace przy zab}-tku otrzymuje Iównież inne środki
publiczne, kwota dotacji przyznalej z budżetu Gminy Milejewo wraz z kwotami

ptzyznanych na len cel inlych środkóvr' publicznych

łie może przekaczać 100%

nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

l,

.

§5.

We wniosku o przyżnanie dotacji należy §,skazać:

1) imię, nazwisko, mieisce zamjeszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres
wnio"kod.wcy będ4cego icdnostką oroanizlcljn4

2)

dane obiektu uwidocztlione w rejestże zabytków;

3) fotograficzną dokunentację

zabytku;

i

siedzibę

4

4)
i.
Jl

dokument potwierdzający tytul prawny wnioskodawcy do rł,ła<lania
żabytkiem;
,i-^,
...t^:^-,,,^
__
-i^ vtlijalll cgo orgdlu l)c] ony zlrby,rków zezwaiającą
uiij :ji

na przeprowadzenie prac

ptzy zabytkl oraz pĄekt i pozwolenie na budowę, g(iy Wniosek
doty czy prac przy
zabyku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy plac

pży zablku

ruchomym;

6) \łnioskowaną kwotę dotacji i proponowany
7) żakrćs PIa., któ.e mająbyć cbjętc dotacją

termin je.j przckazania;

8) tormin zakońcżenia prac objętych \łnioskiem;
9) harmonogram i kosztorys przewicll.wanych prac przy zablćku

że Wskazaniem

żódeł

ich finansowalia;

10)informację o środkach publicznych pzyznanycb ż inłych żódeł
na le same ptace
]ub loboty budowlane przy żab)tku oraz informację o \łystąrieniu
o takie środki
złozonym do irulych podmiotów;
1

i) wlkaz prac wykonanych przy danym zab}tku rv okesie ] lat poprze<lzających
dzień
złożeniawniosku z podaniem łącznej rł;,-sokościnakłaclów, w tym
Bysokości
i źródeł dofinansowania otżym.rnego że środków pLrblicznych.

Formularz wniosku o udzieicnie clotacji stanorvi załącznik ru

1 do

ninięjszej uch.lł.ały,

2,

Do wniosku należy dolączyć fotograliczną dokumentacię stani] 7achowania ż3_1]Ytl:!,

3.

W przypadku, gdy wrrioskodawca jest pr::edsiębiorcą do \.\,Tiosku
o uclzielenie dotacji
winien dołącz},ć informację o ponocy publicznej otrzymanej prued
dnien Złoźenia
rvniosku - sporządzoną w zakresie i r.vedfug zasad określonych w
art, 37 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r, o postępowaliu \ł,splawach dotyczącvch
pomocy publicznej (Dz,U,

Nr 123, poz, 1291),

4.

Udzielenie dotacji na prace przy zabltku dla podmiotu, o którym
mowa W ust. 3,
dokonyrvaae jest zgoclnie z przepisami niniejszej uchwały wraz
z zachowaniem zasad

okeślonych w przepisaoh ptalva reguiuiących uclzielanie pomocy publicznej
dIa

przedsiębiorcólv.

1, Wnioski

§6.
o dotację na prace przy żah}łku kierowane

sądo Wóita Gminy Mileje.łó.

2.

Wójl przedkłada wnioski o przyznanie dotacji do zaopiniowania pźcz
komisje Rady
Gminy Wlaści\ł,edo spraw kultury i bLrdżelu,

3,

Wnio"Li należy skJddać rł tenrinach,

l)

do dnia 31 sieĘnia każdego roku na rok następny,

5

2) do dnia 31 marca kazdego roku

rLa prace,

klórc rnają zostać przeplo\ładzoDę

-ń ac,k] Złoź9!i:1 ,łlliusku,
4, Wnioski są rozpatrywane w telminach:

l)

Wnioski, których ternrin składania upływa 31 sierpnia danego roku

_

w terminie do

roku

w teminie 2

dnia 31 grudnia danego roku;

2) wnioski,

których termin składania upĘwa 31 malca danego

miesięc}, od rpiyvlu

,"elminu ich sklaJania,

§7.

1. Dotację przyznaje Rada Gniny Milejewo

,

w uchwale okeślające.j:

l)

nazwę podmiotu otrzymującego dotację;

2)

prace przy obiekcie żabytko\łym. na $ykonanie których przyznano dotację;

])

kwotę dotacji do przekazania w rol<u budżeto\łym, a rv przypadku okeś]onym
w ust. 3 kwotę do przekazania w loku następnym,

2. Z

zastrzeżenień ust, 3. przy ustajaniu \u,sokości przyznawanych dotacji Rada Gminy
Milejewo uwzględnia kwotę zaplanorvanąna ten cel w budźecie gniny,

3.

Przl,znając dotację, Rada Gmin],, moźe postanowić, że cZęśćkwoty dotacji, nie więcej
niż 50oń, zostanie plżekazal}a benefic.jentowi Ze środkóW buclżctu roku następnego.

§8.

Wójt Gminy Milejewo podpisuje z

beneficjentem umowę określającą

\ł'szcZegójnoŚci:
l

)

)

zakes (opis) prac przy

2) łysokośćudzielone.j
3)

zab}-tku i termin ich wykonania;

dotacji oraz tennin i tryb jej płatności,

tq,b kontroli wykonania unowy,

,1) zoborviązanie się beneficjenta do przekazywanja
inlormacji o wysokości środków
pub]icznych na prace lub roboty przy żab}lku otrzyman),ch z innych żódęłi

5) zoborł,iązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu

i

opisl.r,v,ania

dokumentów finansowych, aby oryginały c]okumerrtów ś$,iadczących o dokonaniu
wydatków lv całości]ub w częściZ otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób
trwały w klauzulę potwjerdżaiącą ten fakt;

6) zoboviązanie się beneficjenta do poddania się kontroli ur żakrcsie plzęznaczer)ia
dotacji i vykonania prac pr?y Zab}-tku:

7)

sposób i tennin lozliczenia kwot rrdzielonej dotacii:

6

8) warułi, sposób

i

termin żMotu niew}=korzystanej dotacji oraz zwTotu dotacji

l1 i.urzy.Llllrj lli<z;oLlllic

9) pouczenie

z plzeznlczeniem:

o

żakresie odpowiedzialności kamej skarbowej benelicjenta
i odpowiedzialności za nan§żenię ctyscypliny finansów publicznych przy

wydatkowaniu ślodkólv z otrzymanej dotacji;

l0)pouczenie

o tym, że w

z pfzeżnaczenięm _

przypadku rłykorzystania dotacji niezgodnie

na mocy art, l45 ust, 6 usta§T

z dnia 30 czenvca

2005

r,

o finansach ptrblicznych - beneficjent traci plawo obzymania dotacji przez 3 kolejne

lata, licząc od dnia

stwierdzenia w)korzystania dotacji niezgodnie

ż plzę7,Daczetlem.

§9.
P!żekazanie dotacji na rłykonanie prac naslępuje po zakończeniu wszystkich plac, na
\łykonanie których została prżyznana dotacja i przyjęciu rozliczenia,
§

1, Kontrola,

lc.

o któIej molva w § 8 pkt 3 i 6, przeprowadzana jest przęz osoby upo\\,ażnione

p.zez Wójta i po]ega

r,]a|

1) sprawdzerriu żecz}nyistcgo przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie
dotowanego zadania pod kątem zgoCności z prżepisami p.a\ł,a i zawańą umową
(kontrola formalno-merytoryczna);

2) sprawdzeniu dokumentów zwiążanych z ręalizacją dotorł,anego zadania
(w szczególności zmjdujących się w siedzibie podniotu oryginałów dokumentólv

finansowych) pod kątem ich zgodności z prżepisami prawar umową

i

zasadami

rachunko,łości(kontrola folmalno-rachunkowa).

2,

Kontrolę moźna plzeprowadżać do czasu rozliczenia dotacji,
§ 1t,

1, W celu rozlicuenia

dotacji beneficjent w sposób i w terminie okeślonym w umowie

składa sprawozdanie z wykonania prac przy żab}.tku Wójtowi Gminy Milejewo,

2,

Sprawozdanie, o którym mowa W ust, 1, za\ł,iera w szczególności:

1) całkowity koszt zadania w okesję spmwozdawczym, w tym nakłady pokyle
ze środków publiczn]rch uzyskanych od innych podmiotów niż gmina;

2) plotokół odbioll puez właściwęsłźbykonserwalorskie przeplowadzonych
przy zablltkl,

3) obmiar przeprowadżonych prac
4) kserokopie faktur i fachunków,

lub robó1,

prac

,i

5)

zestawienie rachuŃów lub fi*tur, ze wskauaniem numeru księgowego, nr pozycji

kósztiJiJsu, ddiy wyst:rwierla racilulrku ]ub iaktury, nazwy wvdatku orażJego kwoty
$Taz z okeśleniem wysokoścj środkórv z dotacji finansujących dany rachunek lub
faktulę oraz nazwy wl,stawcy rąchunku ]ub faktury,

6) protokół Z wyborlt wykonawcy sporżądzony zgodnie z rłymogami ustawy

Pral,vo

zamówień publicznych,

7) ośr,,,ir<lczelie. Z3odnościcoiączotli,oii .laiiych Ze Jifureiii iaktycalylll !łraz
z pouczeniem o odpowiedzia]ności Z ań,233 Kodeksu kamego,

Formularz sprawozdania

z

rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik n. 2

do niniejszej uchwały,

3. Do sprawozdania należy dołącżyćfbrograficzną dokumentacię stanu

żab].tku

po wl,konaniu prac konselwatolskich.

4,

Beneticjent, rozliczając dotację, winien na Ńezwanie Wójta Gminy Milejev,o uzupełnić
brakujące dokumenty i udzjelić wyczerpuiacych informacii.

W

§ 12.

przypadku częściowego lub całkolvjtego nicrł,ykonania dotowanego zadania,

nie\Ą,korzystana częśćprzckazanych śIodków dotacji podlega Zwrotowi do budżetu Gminv
Milcjewo na zasadacl,t okleślcn./ch y/ unlcv/ie
§ 13.

W przypadku stlł.ierdzenia lykorzystania dotacji niezgodnie z umo\\ą w tvm

w

telminie okeślonym lv umowie. nieterminowego z\Wofu
niewykorzystanej części dotacji, podania nicprawidłowyclr lub niepelnych informacji,
przedsta\ł,ienia rozliczenia

]

nie

o

których molva

niezgodnie

z

w § 1l, podDiot

dotowany żobowiążany jest do z\łTotu $ykożysta,'lej

pfteznaczeniefi częścidotacji wlaz

z

odsetkami

w wl,sokościokeślonej

jak dla zalegtościpodatkowych, w terminie do 28 lutcgo następnego loku oraz traci prawo

Clo

ubięgania się o dotację z budżetu Cminy Miiejervo przez kolejne trzy lata, licząc od dnia
stwierdzenia rłykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczenięm.
§ |4.

1, wójt Gmioy Mileiewo prorł,adzi zestawienie danych

o

llrlzielonych dotacjach

oraz inlormuje inne organy upra.\łnione do udzie]ania dotacji na prace przy zab),tkach
o dotacj ach przyznanych przez Radę Gminy Milejewo.

2,

Zestawienie danych, o którym 1nowa w ust. 1, d]a każdej udzieionej dotacji wimo
zalvierać]

8

l)

wskazanie zabytku,

z

uwzględnieniem miejsca .jego położenia lub

przecirowywania;
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania

i adres osoby albo nazwę, siedzibę i

adres

jednostki organizacyjnej, któĄ przyznano dotację;
3) kserokopię uchwały Rady Gminy lvlilejewo o p.zyznaniu dotacji;

4) kserokopię umowy o dotację;
5)

inio;nacje o ły.okoś.isrodków piżekazartycir bcneficjeniorvi

z

ciorac.ji oraz

o roż]icz§niu kwoty \łypłaconei dotacji;
6) informacje przekazane

Wójtowi pIze, irne organy zobowiąZane do udzielania

informacji o dotacjach na prace przy danym zabytku;
7) adnotację o podaniu informacji, o której mowa w ust. 3, do publicznej rł,iadomości
)

3, Wójt
o

oraz o okresie W}nvieszenia takiej inlbrmacji na tablicy ogłosżeń,

niezwłocznie ogłasżaną tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Milejerro uchwałę
przyznaniu dotacji. Uclrwałę rvy-wiesza sie na okes 1 miesiąca,
§ t5.

Wykonanie uchwały powierza się \1rójtowj Gminy Mileicwo,
§ 16.

U"iril"ła wcirucizi

w życic po upiyr.vre i+ cinr oo dnrajej ogloszenia w DZlennlku

Urzędowlm Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

].i.l,.a'j'l

