Uchwała Nr XXI/193/2016
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Oświęcimskiego
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) Rada Powiat u w Oświęcimiu uchwala
co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją” na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru
zabytków.
2. Dotacja przeznaczona jest na wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właścicielom
lub posiadaczom zabytku właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej,
wyszczególnione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Z budżetu Powiatu Oświęcimskiego mogą być udzielane dotacje wyłącznie na dofinansowanie prac przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Oświęcimskiego.
§ 2. 1. Dotacja z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na wykonanie prac może być udzielona w wysokości do
50% nakładów koniecznych na te prace przy zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
2. W przypadku gdy wnioskodawca na prace przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota
dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków
publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.
§ 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 §1 ust. 3.
2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma
wnioskami o dotacje do prac przy więcej niż jednym zabytku.
3. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa Rady Powiatu w
Oświęcimiu.
§ 4. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę pisemnego wniosku, o którym mowa
w § 5.
2. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w terminie
ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w danym roku kalendarzowym.
3. Wnioski złożone w innym terminie niż określonym w ust. 2 nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, który ustala
Regulamin jej działania.
5. Komisja dokonuje oceny wniosków w oparciu o kryterium:
a) dostępności zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
b) rangi zabytkowo-artystycznej zabytku,
c) stanu zachowania zabytku,
d) fakt kontynuowania prac,
e) wysokość zaangażowanych środków własnych,
f) promocji kultury.

Id: B971269E-65D6-46DA-9261-F9C8A41112FF. Podpisany

Strona 1

§ 5. 1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać w szczególności:
a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego
jednostką organizacyjną,
b) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków,
c) zakres prac, które mają być objęte dotacją, w tym podpisany kosztorys inwestorski,
d) termin zakończenia prac objętych wnioskiem,
e) wnioskowaną kwotę dotacji,
f) informację 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.
2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Dotację może przyznać Rada Powiatu w Oświęcimiu po przekazaniu przez Zarząd Powiatu
w Oświęcimiu wszystkich zaopiniowanych przez Komisję wniosków spełniających wymagania formalne w
uchwale określającej:
a) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
b) prace przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;
c) kwotę dotacji do przekazania.
§ 7. Przekazanie przyznanej dotacji następuje na podstawie umowy o udzieleniu dotacji.
§ 8. 1. Powiat Oświęcimski niezwłocznie ogłasza na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
oraz stronie internetowej uchwałę o przyznaniu dotacji.
2. Uchwały i informacje określone w ust. 1 wywiesza się na okres 1 miesiąca.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Oświęcimiu
Radosław Włoszek
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Załącznik
do uchwały Nr XXI/193/2016
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 29 czerwca 2016 r.
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej w roku ……..... na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane, przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,
położonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego
……………………………….……………
(wnioskodawca)
……………………...................................
…………………………………..………...
(adres wnioskodawcy)
1. Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………..….....
Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………………..….......
Tytuł prawny do zabytku: …………………………………………………………………………….…......
PESEL/NIP: …………………………………………………………………………………….….....…........
Osoba prawna/inna osoba nieposiadająca osobowości prawnej
Nazwa jednostki organizacyjnej: ………………………………………………………………………........
Siedziba jednostki organizacyjnej: …………………………………………………….…………………....
Tytuł prawny do zabytku: ……………………………………………………………………………….......
Forma organizacyjna: ……………………………………………………………………….…..........…......
Nr właściwego rejestru/ewidencji: …………………………………………………………….………….....
Data wpisu do właściwego rejestru/ewidencji: ………………………………………………..…………....
NIP: ……………………………………………………………………………………………..…………....
REGON: ………………………………………………………………………………………….……….....
KRS/inny rejestr: ……………………………………………………………………………………............
Osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy: ....................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Konto bankowe Wnioskodawcy
nazwa banku, adres: ……………………………...………………………………………….……………..
nr konta: …………………………………………………………………...………………………………..
2. Dane o zabytku:
Nazwa lub określenie zabytku
Dokładny adres obiektu
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Nr w rejestrze zabytków
Data wpisu do rejestru zabytków
Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr ………………………………………………….. w Sądzie
Rejonowym w …………………………
3. Zakres prac, które mają być objęte dotacją
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………....…………………………………………………………………………………
….............................................................................................................................................................
4. Uzasadnienie
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………............................................……………………………….……...
..........................................................................................................................................................
5. Termin wykonania prac objętych wnioskiem
……………………………………………………………………………………………………………...........
6. Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca
Kwota w zł

Słownie

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem
Koszty własne poniesione/planowane przez Wnioskodawcę
Wysokość dotacji, o którą ubiega się Wnioskodawca
Inne podmioty, od których Wnioskodawca otrzymał dotację na przedmiotowe
prace:
1.
2.
3.
4.
7. Inne podmioty, u których wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem
Podmiot, u którego Wnioskodawca ubiega się o
dotację
1.
2.
3.
4.

Przyznana
dotacja
tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak/nie

Wysokość wnioskowanej dotacji
w zł

8. Wykaz wymaganych załączników do wniosku:
- aktualny dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zabytku;
- kosztorys inwestorski prac;
- zgodę właściciela (współwłaściciela) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości
gruntowej na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka
organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd lub dzierżawca;
- opinię techniczną dotyczącą stanu zachowania obiektu;
- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
- pozwolenie na budowę w przypadku prac wymagających takiej decyzji;
- fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku.
9. Oświadczenia
1) Niniejszym oświadczam, że pokryję pozostałą część kosztów prac, na które ma być udzielona dotacja.
2) Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte we wniosku u załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym.
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…………………………………………………..
(data i miejscowość)
…………………………………………………..
(podpis/y - pieczęć)

Przewodniczący Rady Powiatu
w Oświęcimiu
Radosław Włoszek
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Uzasadnienie
Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła 23 września 2015 roku program opieki nad zabytkami dla
powiatu oświęcimskiego p.n. „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018”. W związku z
realizacją zadań, które przewiduje program, konieczne jest uchwalenie regulaminu w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Oświęcimskiego.
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