UCHWAŁA NR VII/62/11
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 21 września 2011 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz.2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875,
z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz.474 i Nr 130, poz.
87) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie
miasta i gminy Kowalewo Pomorskie , jeżeli zabytek ten łącznie spełnia kryteria:
1) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym;
2) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne, konstrukcyjne lub naukowe dla gminy.
2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do
zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
3. Dotacja może być udzielana 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 lub w roku następnym, po
złożeniu wniosku o udzielenie dotacji.
4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady o których
mowa w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2003 r. Nr
162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz.2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875,
z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz.474 i Nr 130, poz.
87)
§ 2. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w § 1 ust. 1 posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub
naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych
na wykonanie tych prac lub robót, jeżeli ich wartość nie przekracza środków finansowych przewidzianych przez
gminę na zabezpieczenie wszystkich prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytkach
w danym roku rozliczeniowym.
3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1 wymaga niezwłocznego podjęcia
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona
do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót, jeżeli wartość wyżej wymienionych,
niezwłocznych prac nie przekracza środków finansowych przewidzianych przez gminę na cele konserwatorskie,
restauratorskie lub budowlane przy zabytkach w danym roku rozliczeniowym.
4. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych nie może być
udzielona jeżeli:
1) nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł;
2) łączna kwota dotacji udzielonych przez gminę Kowalewo Pomorskie lub inne uprawnione organy przekroczyła
wysokość 100% nakładów koniecznych na te same prace lub roboty.
§ 3. 1. Podmiot ubiegający się o dotację winien złożyć do Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie wniosek
o dotację.
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2. Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, o których mowa w § 1 w
przypadku wnioskodawców , będących przedsiębiorcami stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 w sprawie stosowania art.107 i 108 TFUE do
pomocy de minimis ( Dz. U. UE, seria L, nr 379.5 oraz art.5 Traktatu Dz.U. UE z 13 grudnia 2007 r., seria C, nr
306.134).
4. Przedsiębiorca przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może uzyskać
pomoc w jej ramach, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej
przez niego w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty
stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro.
5. W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis do wniosku o udzielenie dotacji winien
dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) w zakresie pozostałych informacji dane wynikające z rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
(Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis.
§ 4. Określa się następujące terminy składania wniosków o dotacje:
1) do 30 września każdego roku poprzedzającego rok budżetowy;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu określonego w pkt.
1.
§ 5. 1. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje ustalana jest corocznie w budżecie gminy.
2. O przyznaniu dotacji oraz jej wysokości decyduje Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim w drodze
uchwały na wniosek Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 6. W przedstawionej uchwale określa się:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację;
3) kwotę dotacji do przekazania w danym roku budżetowym.
§ 7. Z podmiotem, któremu przyznano dotację Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zawiera umowę,
określającą w szczególności:
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania;
2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od
wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków;
3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub
roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł;
4) zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby
oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części
z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt;
5) zobowiązanie się beneficjenta, że do czasu rozliczenia dotacji wyraża zgodę na kontrolę ze strony gminy
Kowalewo Pomorskie w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowalnych wraz ze
zobowiązaniem, że przeciwdziałanie przeprowadzeniu kontroli powodować będzie rozwiązanie umowy
w trybie natychmiastowym;
6) sposób i termin rozliczania udzielonej dotacji;
7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem;
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8) pouczenie o zakresie odpowiedzialności beneficjenta za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy
wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji;
9) pouczenie o obowiązku zwrotu dotacji, w przypadku jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.
10) tryb rozwiązania umowy;
11) wysokość wkładu własnego;
12) zapis o obowiązku wykonania i uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektu prac
remontowych i konserwatorskich oraz programu zagospodarowania zabytku, jego otoczenia oraz dalszego
użytkowania.
§ 8. 1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót oraz udostępnienie
niezbędnej dokumentacji.
2. W celu rozliczenia dotacji podmiot otrzymujący dotację składa Burmistrzowi sprawozdanie z wykonania
prac i robót w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac lub robót wraz z protokołem odbioru lub innym
dokumentem potwierdzającym wykonanie prac.
§ 9. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową oraz nie przedstawienia rozliczenia
w terminie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji,
o których mowa w § 3, umowa staje się nieważna. Dotacja podlega zwrotowi (wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak od zaległości podatkowych liczonymi od daty przekazania środków).
§ 10. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 11. 1. Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim prowadzi dokumentację udzielonych dotacji.
2. Dokumentacja zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której
przekazano dotację;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3) zakres prac lub robót, na wykonanie których udzielono dotacji;
4) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji;
5) kserokopię umowy o dotację;
6) datę realizacji umowy;
7) wysokość przekazanej dotacji, informację, czy kwota tej dotacji została w całości rozliczona;
8) adnotacje o podaniu informacji o uchwale o przyznaniu dotacji do publicznej wiadomości oraz o okresie
wywieszenia takiej informacji na tablicy ogłoszeń.
§ 12. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.
§ 13. 1. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy bądź wprowadzenia do niej zmian, Burmistrz
podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów dotowanych poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim określając:
1) nazwę podmiotu dotowanego;
2) nazwę zadania;
3) wysokość przyznanej dotacji.
2. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za dany rok budżetowy.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko  Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami . (Dz. U. Nr 162,
poz.1568 z późn. zm.) organ stanowiący może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane
przy
zabytku
wpisanym
do
rejestru
zabytków.
Zasady udzielenia dotacji, sposób jej rozliczenia i kontroli wykonania ww. prac określa w drodze uchwały organ
stanowiący,
zapewniając
jawność
postępowania
o udzielenie
dotacji
i jej
rozliczenia.
W świetle powyższych argumentów podjęcie uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/62/11 z dnia 21 września 2011 r.
wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/62/11 z dnia 21 września 2011 r.
sprawozdanie z wykonania prac
Zalacznik2.pdf

