Uchwała Nr 11I/18/06
Rady Miejskiej wPolanowie
z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128) art. 176, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006r, Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz art. 81, w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 96,
poz. 956; Dz. U. z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) Rada Miejska w Polanowie u c h wal a co
następuje :

1. 1. Z budżetu Gminy mogą być udzie lane dotacje celowe na dofinansowanie prac konse rwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na
obszarze Gminy Polanów, jeżeli :
1) obiekt znajduje się w zŁym stanie technicznym;
2) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla Gminy.
2.0otacja może być udzielona każdemu , kto jest wŁaścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym mowa w
ust. l , zwanym dalej "podmiotem",
3.0otacja może być udzielona na dofinansowanie nakŁadów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku , o którym mowa w ust. 1, które
zostaną przeprowadzone w roku zŁożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.
4.0otacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowla ne może obejmować naklady
konieczne na :
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich ;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zach owanie i utrwalenie substancji zabytku ;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odt worzen ie w zakresie niezbędnym dla
zachowania zabytku;
9) odnowienie lub uzupeŁnienie tynków o okŁadzin architektonicznych albo ich caŁkowite odtworzenie z
uwzględnieniem dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej
substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub caŁkowite odtworzenie okien , w tym ościeżnic i okiennic , zewnętrznych odrzwi i drzwi ,
więźby dachowej , pokrycia dachowego , rynien i rur spustowych ;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają
oryginalne, wykonane z drewna części skladowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupeŁnianie narysów ziemnych dzieŁ architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o wŁasnych formach krajobrazowych;
15) dziaŁania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego parku
lub ogrodu;
16) zakup materiaŁów konserwatorskich i budowlanych , niezbędnych do wykonania prac i robót przy
§

za bytku wpisanym do rejestru, o którym mowa w pkt 7 · 15;
17) zakup i mon taż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgro mowej .
2. 1. Dotacj a może być udzielona w wysokości do 5D% nakladów koniecz nych na wykonanie prac
konserwatorskich, restau ratorskich lub robót budowlanych przy za bytku, o którym mowa z § 1 ust . 1.
Z .Je ź elt zabytek, o którym mowa z § 1 ust. 1 posiada wyjątkową wartość h isto ryczną, artystyczną lub
na ukową a lbo wymaga przeprowadzen ia zŁożo nych pod względem technologicznym prac konserwa torskic h,
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 1DD% nakŁadów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3.W przypadku, jeżeli stan zac howania zabytku, o którym mowa w § 1 ust . 1 wymaga niezwŁocznego
podjęcia prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót b udowŁanych przy zabytku, dotacja może być
również udzieŁon a do wysokości 1DD%nakladów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
4.Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budow lanych nie może być
udzielo na j eżeli :
1) naklady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dot acji po c h odzących z innych
§

żródeł;

2)

ł ączna

n akŁadów

kwota dotacji udzielonych przez Gminę i inne upraw nione organy
koniecznych na te prace lub roboty.

przekroczyŁa wysokość

100%

3. Podmiot ubiegający się o dotację winien zŁożyć wniosek o dotację oraz następujące zaŁączniki :
1) decyzja o wpisie do rejest ru zabytków obiektu, którego dotyczą prace łub roboty;
2) dokument po twierdzający tyt uŁ wŁadania zabytkiem;
3) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem żródeŁ ich finansowa nia;
4) decyz ja wlaściwego organ u oc hrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robó t;
5) informacj a o wnioskach o udzielenie dotacji skierowa nych do innych organów;
6) wykaz prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku .

§

4. 1. Wniosek o przyznanie dotacji należy zŁożyć w terminie do 30 pażdziernika roku poprzedzającego
prac lub robót.
2.Termin, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania si ę o dotację na prace
inte rwencyjne wy nikające z zagrożenia zabytku.

§

reaŁi za cj ę

§

5. Wykaz

prac lub robót na które przyzna no dotacje,
uchwala budżetowa .

wysokość

dotacji oraz

n a zwę

podmiotu

otrzym ującego dotację o kreśla

6. Z podmiotem, które mu przyznano dotację Burmistrz zawiera roczną u mowę , która powinna zawi era ć :
1) opis prac lub robót i term in ich wykonania;
Z) kwo tę dotacji i tryb jej prze kazania , uza leżn i ony od wyniku kont roli postępu prac lub robót i rozliczenia
poniesionych wydat ków;
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty;
4) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o dotacj ę do podda nia się peŁnej kontroli w zakresie
na leżytego wykonania prac lub robó t , w tym udostępni eni u n iezbędnej dokumentacji;
5) zasady zwrot u niewykorzysta nej części dotacji.
§

7.1. Pod stawą rozliczenia dotacji jest komisyj ny odbió r wykonanych prac lub robót z udzia łem
przedstawiciela Gminy oraz udos tępni en i e n iezbęd nej dokumen tacji ;
2.W celu rozliczenia dotacji, podmiot o trzymujący dotację skŁada Burmistrzowi sprawozdanie z wykonania
prac i robót w terminie 30 dni od dnia za kończenia prac lub robót i komisyjnym odbiorze.

§

8. W przypadku stw ierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową oraz nie przedstawienia
rozlicze nia w terminie, nie te rminowe go zwrotu niewykorzysta nej dotacji, podania nieprawidłowych lub
ni epeŁ nych informacji , o których mowa w § 3, podmiot traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu
Gminy przez kolejnych 5 lat.
§

§

9. Wykonanie

uchwa ły

powierza

się

Burmistrzowi.
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10. Traci moc uchwala Nr XX III/ 186/ 04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robot y budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.

§

§ 11. Uchwala wchodzi w życie po
Województwa 2achodniopomorskiego.

upŁywie

14 dni od dnia

ogŁoszenia

w Dzienniku

~r J e~ilk
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Urzędowym

