Uchwała Nr VI/33/2011
Rady Gminy Stary Targz dnia22lutego 2011 r'
zasad udzielania dotacji na sfinansowanieprac
W sprawie :określenia
przy zabytku wpisanym do
konserwatorskich' restauratorskich i robót budowlanych
rejestru zabytków
zabytkow i opiece nad
o
Na podstawieań. 81 ust.1 ustawy z dnia23\tpca2003 r. ochronie
18ust2.pkt15)iart.40
z a b y t k a m i ( D z . U . N r 1 6 2p o z ' 1 5 6 8 z e z m i a n a m i ) w z w i ą z k u z a f i " '
tekst Dz,IJ.2001.|42.1591
ust. l ustawy z dnia8 marca o samorządziegminnym .(Jednolity
ze zmianami) Rada Gmirry Stary Targ uchwalaco następrrje:
$1.
1'Ustanawiasię :
prac konserwatorskich,restauratorskich
1) Warunki ubieganiasię o dotacjęna sfinansowanie
zabytków;
i robót budowlanychprzy zabytku wpisanym do rejestru
we wniosku o dotację;
Z)rodzajdanychinformacji, które nalezy Za:wrzęc
3) tryb postępowaniaz wnioskiem o udzieleniedotacji;
dotacji
4)postanowienia,jakie powinnazawieraćumowa o udzielęnie
clotacji do budZetuGminy;
5) zasady rozliczeniadotacji, kontroli rozliczen\ai zwrotu
o udzielonych dotacjach
6) sposób ewidencjonowaniai upowszechnianiainformacji

lub czynnościz nini
f .ZnaczęnieuŻytychw uchwale pojęćdotyczącychzabytków
ustawy z dniaf3\ipca}O}3 r, o ochronie zabytków i opiece
związanychokreślająprzepisy
wydanychna
orazrozporządzeń
nad zabytkamt(Dz.U. Nr 162 poz.l568 ze zmianaml')
podstawieustawY.
3.Ilekrocw uchwale mowa o :
przez to rozumiećprace
1) pracachlub robotachbudowlanych przy zabytku na|eŻy
przy zabytkuwpisanym don
konserwatorskie,ręstauratorskielub roboty budowlane
rejestruzabytków,
2)beneficjencie_na|eŻyrozumieópodmiot,któremunazasadachokreślonychw
zabytku ptzyznano dotacje
niniejszej uchwale na place lub roboty budowlane ptzy
brrdżetuGminy Stary Targ,
publiczne środkifinansowe
3) środkachpublicznych_ na|eŻyprzezto rozumiec
przepisami o finansachpublicznych
określone

$2.
l. Zbudzetu Gminy Stary Targ mogą byśudzielonedotacjecelowe na sfinansowanieprac lub
robót budowlanych przy zabytku,jeżeli zabytek ten łączniespełnianastępującekryteria :
l)znajduje się na tęrenieGminy Stary Targ,
2) jest w złymstanietechnicznym,
3) posiadaistotne znaczęniehistoryczne,aftystycznelrrb kulturowe dla mieszkańców
Gminy Stary Targ,
2.Dotacjena prace lub roboty budowlaneprzy zabytkumoze finansowaćnakładyobejmujące:
l ) sporządzenieekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzeniebadań konserwatorskich,architęktonicznychlub
archeologicznych;
3) wykonanie dokumęntacjikonserwatorskiej;
4) opracowanieprogramuprac konserwatorskichi restauratorskich;
5) wykonanie projekttrbudowlanego zgodnie Z przęplsami Prawa budowlanego;
6) sporządzenieprojektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie,zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
składowychzabytkulub ich odtworzeniew
8) stabilizacjękonstrukcyjnączęści
zakresieniezbędnymdla zachowaniatego zabyku;
9) odnowienie lub uzupełnienietynków i okładzinarchitektonicznychalbo ich
całkowiteodtworzęnie, z uwzg|ędnieniemcharakterystycznejdla tego zabytku
kolorystyki;
zabytku'jeżeli odtworzenieto nie
0) odtworzeniezniszczonej przynaleŹności
oń
przekracza50
oryginalnejstlbstancjitej przynalezności;
11) odnowienięlub całkowiteodtworzenieokien,w tynr ościeznici okiennic,
wewnętrznychodrzwi i drzwi' więŹbydaclrowej,pokrycia dachowego,rynien i rur
spustowych;
12) modernizacjęinstalacji elektrycznejw zabytkachdrewnianyclrlub w zabytkach,
które posiadająoryginalne,wykonaneZ drewnaczęściskładowei przynaleŻności;
I 3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianienarysów ziemnych dzieł architekturyobronnejoraz
zabytków archeol ogi czny ch ni eruchomych o własnychformach krajobrazowych;
|5) działaniazmierzającedo wyeksponowaniaistniejących,oryginalnych elementów
zabytkowegoukładuparku lub ogrodu;
16) zakup materiałówkonserwatorskichi budowlanych,niezbędnychdo wykonania
prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru,o ktorych mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaŻinstalacji przeciwwłamaniowejoraz przeciwpozarowej i
odgromowej.

$3"
ltrb posiadaczemzabytku,
l' o dotacjemożeubiegaćsię kaidy podmiot będącywłaścicielem
atakŻepodmiot,który do tego zabytku posiadatytułprawny wynikający zuŻytkowania
wieczystego'ograniczonegoprawa rzeczowego,trwałegozarządualbo stosunku
zobowiązaniowegoz uwzględnięniem zapisu $ 2 ust. l

/'a

2. Dotacjamoże być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zab7Ąku,
które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złoŻentawnioskuo udzielęnie dotacji albo w
roku złozeniawniosku i w roku następnym.
3. Na zasadachokreślonychw niniejszejuchwalęwnioskodawcamoze równocześnie
wystąpió z kilkoma wnioskami o dotacjędo prac lub robót budowlanychprzy więcej niż
jednym zabytku

$4
1. Dotacja zbudŻetu Gminy Stary Targ na wykonywanie prac lub robót budowlanych przy
jednym i tym samym zabytku moie być udzielona w wysokoścido 5}ońogółunakładówna te
prace lub roboty
2.JeŻe|izab7tekposiadawyjątkowąwartoŚćhistoryczną artystycznąlubnaukowąalbo
wymaga prowadzenia złoŻonychpod względemtechnologicznymprac konserwatorskich
restauratorskichlub robót budowlanych,albo gdy sytuacjawymaga niezwłocznegopodjęcia
prac lub robót budowlanych przy zabytku _dotacja możebyć udzielona w wysokoścido
I00% nakładówkoniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych
3.W przypadku gdy beneficjentna prace lub roboty budowlaneprzy zabytku otrzymuje
również inne Środki publiczne' kwota dotacji przyznanej zbudzętu Gminy Stary targ wraz z
kwotami przyznanymi na ten cel innych środkówpublicznych nie moze przekroczyć |OO%
nakładówkoniecznych na wykonanie tych prac lub robot.

$s

1.We wniosku o przyznanie dotacji na|eŻywskazać:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkaniawnioskodawcy lub nazwę' adres i siedzibę
wnio skodawcy będącego j ednostką or ganizacyjną
2) daneobiektu uwidocznione w rejestrze zabytkow
3) fotograficzną dokumentację zabytku
4)dokument potwierdzający tytułprawny wnioskodawcy do władaniazabytkiem
5) decyzję właściwego
organuochrony zabytków zezwa|ającąnaprzęprowadzenie
prac lub robót budowlanych ptzy zabytkLloraz 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) wnioskowanąkwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania
prac lub robót budowlanych'które mają być objętedotacją
7) za|<res
8) termin zakonczeniaprac objętych wnioskiem
9) harmonogrami kosztorys przewidywanychprac lub robót budowlanychze
wskazaniemźrodełich finansowania
l0) informacjeośrodkachpublicznych przyznanych z innych źródęłna te sameprace
lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki
zŁoŻonymdo innych podmiotów.
11) wykaz prac lub robót budowlanychwykonanym przy danymzabytku w okresie 3
lat poprzedzających dzień złoŻentawniosku z podaniem łącznejwysokościnakładów,
w tym wysokościżródełfinansowania ottzymanegoZe środkówpublicznych.
Z.Wzor formularza wniosku o udzieleniedotacii określiWóit Gminv w drodze
zarzadzenia

/

3.W przypadku gdy wnioskodawcajest przedsiębiorcądo wniosku o udzielęnie
dotacji winien dołączyćinformacjęo pomocy publicznej otrzymanejprzeddniem
złoŻęniawniosku -sporządzoną w zakresie i według zasad określonychw art. 37
ustawy z dnia 30 kwiętnia 2004 t, o postępowaniui sprawaclr dotyczących pomocy
publicznej ( Dz. U. Nr 123 poz.I291)
4.Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlanez ust 3. dokonywanejest zgodnie
z przepisamininiejszej uchwaływraz z dochowaniemzasad określonychw przepisach
prawa regulującychudzieleniepomocy publicznej dla przedsiębiorców .

$6
l.Wnioski o dotacjękięrowanesą do Wójta Gmirry Stary Targ
2, Z zastrzezeniemust. 3 wnioski o dotacjęnalezy składaćdo dnia 31 lipca roku
kalendarzowego
3.Termin,o którym mowa w ust 2, nie ma zastosowaniaw ptzypadkuubieganiasię o dotację
na prace wynikającez zagroŻeniazabytku
4'Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniuWójtowi przedstawianesą do
zaopiniowaniakomisji Rady Gminy Stary Targ właściwej
do Sprawkultury ora komisji
właściwej
do spraw budzetu

s7
l. Dotacjęprzyznaje Rada Gminy Stary Targ w uchwalęokreślającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującegodotację,
2) pracelub roboty budowlaneprzy obiekcie zabytkowyn"l.na wykonanie których
przyznano dotację,
3) kwotę dotacji do przekazaniaw roku budżetowym, aw przypadkuz ust. 4 kwotę
do przekazania w roku następnym,
2. Z zastrzeżeniem
ust 3. przy ustalaniu wysokościprzyznanejdotacji Rada Gminy Stary
Targ uwzględniakwotę zaplanowanąna ten cel w budżecieGminy Stary Targ
3.Przyznając dotacjęRada Gminy Stary Targ moze postanowić,Że częśckwoty dotacji
, nie więcej nii 50 ońzostanieprzekazanabeneficjentowize Środkow budzeturoku
następnego

$8
Uwzględniającuchwałęz $ 7 oraz danez wniosku o dotacjęWójt Gminy Stary Targ
podpisuje z beneficjentemumowę określaj
ącąw szczegolnoŚci
1) opis prac lub robót budowlanychprzy zabytkui terminu ich wykonania
2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniachumowy mogą z<lstac
uza|eŻnioneod wynikukaŻdorazowej kontroli postępuprac lub robót budowlanych i
roz|iczenia tych wydatków,
3) zobowiązaniesię beneficjentado przekazaniairrformacjio wysokościśrodkow
publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innychźrodęł
4) zobowiązaniesię berreficjentado stosowania takich zasadobiegu i opisywania
dokumentówfinansowych ' aby oryginałydokumentówŚwiadczącycho dokonywaniu

,/,

wydatków sfinansowanych w całościlub częściotrzymanej dotacji zaopatrzonebyły w
sposób trwaływ klauzulę potwierdzającątenfakt,
5) zobowtązaniesię beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Gminę
Stary Targ w zakresie dostarczenia dotacji i wykonywania prac lub robót budowlanych,
6) sposób i termin rozliczenia kwot udzięlonej dotacji
7)warunki' sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zv,lrotudotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
8) pouczenieo zakresie odpowiedzialności
karnej skarbowejbeneficjentai odpowiedzialności
Zanatuszenie dyscypliny finansów publicznychprzy wydatkowaniu Środków z otrzymanej
dotacji,
9) pouczenie o tym' Żew przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie Zprzeznaczeniem
beneficjenttraci prawo do otrzymaniadotacjiprzez kolejne trzy |ata|iczącod dnia
stwierdzeniawykorzystaniadotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

$e

1. Kontrola, o której mowa w $ 8 pkt. 2i 5' przeprowadzonajest przez osoby upowaznione
przezwójta Gminy Stary Targ i polega:
1) sprawdzeniurzeczywistego przebiegu i realizacji celów zakŁadanychw zakresie
dotowanego zadantapod kątem zgodnościzprzepisami prawa i zawartąumową
( kontrola formalno merytoryczna),
2) sprawdzeniu dokumentów zw ięany ch z rea|izacjąd otowanego zadania
(w szczegolności
znajdującychsię w siedzibie podmiotu oryginałówdokumentów
finansowych) pod kątem ich zgodnościzprzepisami prawa' umową i zasadami
rachunkowości( kontrola formalno rachunkowa )
2. Kontrolę moŻnaprzeprowadzac do czasu roz|iczenia dotacji
$10
1.Przedroz|iczęniemcałości
dotacji lub jej częścidokonywanyjest komisyjny odbior
prac
wykonywanych
lub robót budowlanych, którego dokonująosoby upowaznioneprzez
Wójta Gminy Stary Targ
2. W celu roz|iczaniadotacji beneficjentw sposób i terminachokreślonychw umowie składa
sprawozdaniez wykonania prac lub robót budowlanychWójtowi Gminy Stary Targ
3.Sprawozdaniez ust. 2 określa:
1) całkowitykoszt zadaniaw okresie sprawozdawczym,w tym nakładyna pokrycie z
innych środkówpublicznych
2)zestawienierachunków dołączonychdo sprawozdania w celu rcz|tczentadotacji _
ze wskazaniemnumeru księgowego'numeru pozycjt kosztorysu, datawystawienia
rachunku,nazw wydatku oraz kwoty wrazz okreŚleniemwysokościśrodkówz
dotacji finansujących dany rachunek
4 Wzot formularza sprawozdaniaz roz]ic,zeniadotacji stanowi określiWójt Gminy w
drodze zarządzenia
o zgodnościdołączonychdanych ze stanem
5. Do sprawozdaniadołączasię oświadczenie
faktycznym wraz Z pouczeniemo odpowiedzialności
z art' 233 Kodeksu kamego.
6. Beneficjent,roz|icza1ącdotację,winien na wezwanie Wojta Gminy Stary Targ uzupełnić
brakującedokumentyi udzięlić wyczeryującychinformacji
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s11
przyczyn
niewykonania dotowanego zadania Z
W przypadku częściowegolub całkowitego
do
rzystanaczęścdotacji podlega zwrotowi
leżącychpo stronie benńcjenta , niewyk*o
określonychw umowie
budzetu Gminy Stary Targ nazasadach
$12
danych o udzielonych dotacjachora:z
1' Wójt Gminy Stary Targ prowadzi zestawienie
budowlaneprzy
udzielaniadotacji na prace lub roboty
do
uprawnione
organy
inne
informuje
przez Radę G miny Stary T arg.
zabytkasho dotacjach p,,y,nuny "h
dotacji winno za'wtęrać,,.
danych z ust 1. dla każdejudzielonej
2. Zestavttęrrie
miejscajego położenialub przechowywania,
1) wskazaniezabytku, z uwzględnieniem
i adręs
i adresosoby albo nazwę , siedzibę
2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania
j ednostki or gan\zacyjnej,ktorej przy zfialo dotację,
dotacji,
3)kserokopięuchwałyo przyznaniu
4) kserokopięumowy o dotację,
5)intbrmacjęowysokościśrodkÓwprzekazanychbeneficjentowizdotacjtoraz
rozliczeniu kwoty wypłaconejdotacji ,
6)infbrmacjeprzekazanęGminieStaryTargptzezinneorganyzobowiązanedo
zaby'tku'
pru.. lub roboty budowlaneprzy danym
udzielenia informacji o clotacjachnu
7)adnotacjęopodaniuintbrmacjizust.3dopublicznejwiaclomościorazookresie
ogłoszeń.
wywieszenia takiej informacji na tablicy
Gminy w Starym
ogtaszanatablicy ogłoszeńUrzędu
3. Wójt Gminy Stary Targ niezwtocznie
' 1 miesiąca.
z g z luctrwałę wywiesza się przezokręs
Targu uchwałęo przyznaniudotacji
$ 13.
Stary Targ.
Wykonanie powierza się Wojtowi Gminy

$14
jej
14v dni od chwili ogłoszeqia w Dzienniku
Uchwaławchodzi w Życiepoupływie
Urzędowym Woj ewodztwaP omorskiego.

naav Gminy
Przewodnic'/ąbł1
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