
UCHWAŁA NR VII/44/2015
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1446, z 2015 poz. 397) uchwala się , co 
następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauracyjnych zwanych dalej „pracami” lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub 
nieruchomym, jeśli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

1) znajduje się na stałe na obszarze gminy;

2) jest dostępny publicznie;

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców gminy;

4) jest wpisany do rejestru zabytków.

2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady wyszczególnione 
w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 2. 1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem, a także jednostka organizacyjna, 
która do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa 
rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego .

2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które 
wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku złożenia 
wniosku i w roku następnym.

§ 3. 1. Dotacja z budżetu Gminy na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym 
zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty.

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga 
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy 
zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac 
lub robót budowlanych.

3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne 
środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych 
środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 4. 1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy 
będącego jednostką organizacyjną;

2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;

3) fotograficzną dokumentację zabytku;

4) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;

5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót 
budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót 

Id: 22ABFBB5-250A-4C1A-BDBD-A481AA910E3B. Podpisany Strona 1



budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku 
ruchomym;

6) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania;

7) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją;

8) termin zakończenia prac objętych wnioskiem;

9) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich 
finansowania;

10) 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;

11) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł 
dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych;

2. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć 
informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie 
i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.).

3. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu, o którym mowa w ust. 2, dokonywane 
jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach prawa 
regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 5. 1. Wnioski o dotację kieruje się do Wójta Gminy w terminie przez niego wyznaczonym, ogłoszonym 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Wójtowi są przedstawiane do zaopiniowania komisji 
Rady Gminy właściwej do spraw kultury oraz komisji właściwej do spraw budżetu.

§ 6. 1. Dotację przyznaje Rada Gminy w uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;

2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;

3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym, ewentualnie kwotę do przekazania w roku 
następnym.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Gminy uwzględnia 
kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy .

3. Przyznając dotację, Rada Gminy może postanowić, że część kwoty dotacji, nie więcej niż 80%, 
zostanie przekazana beneficjentowi w następnym roku budżetowym.

§ 7. Wykonując postanowienie uchwały o której mowa w § 6 Wójt Gminy zawiera z beneficjentem 
umowę określającą warunki przyznania dotacji, kontrolę wykonania i sprawozdania z wykonania zadania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Łyjak
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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 ze zm.) organ stanowiący przyznaje i określa zasady udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Dotacja ta może zostać udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonywanie przez
wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru.

Niniejsza uchwała została wywołana w celu wspomożenia podmiotów władających zabytkami
wpisanymi do rejestru zabytków , znajdującymi się na terenie gminy, w ich działaniach związanych
z ochrona zabytków, w szczególności w zakresie zabezpieczenia przed zniszczeniem i dewastacją
a zabytków znajdujących się w złym stanie technicznym.

Art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do zadań gminy
należy m.in. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochrona zabytków, polega, w szczególności, na podejmowaniu
przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych,
organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie
i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków oraz
udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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