
UCHWAŁA NR XLVII/816/09 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/316/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 
2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze  
                                                        województwa dolnośląskiego 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/316/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2008 r.  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa 
dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 73, poz. 899) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dotacja z budżetu województwa dolnośląskiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy 
jednym i tym samym zabytku w danym roku budżetowym może być udzielona do wysokości 50% 
ogółu nakładów na te prace lub roboty, z zastrzeżeniem ust. 2.”; 

2) w § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji dla wnioskodawcy na realizację konkretnego zada-
nia podejmuje, na wniosek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Sejmik Województwa Dolnoślą-
skiego w formie uchwały z uwzględnieniem priorytetów wynikających z aktualnego Programu opieki 
nad zabytkami Województwa Dolnośląskiego.”; 

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołuje Komisję Oceniającą, której zadaniem jest opinio-
wanie zgłoszonych wniosków o dotację w roku budżetowym oraz przedstawianie propozycji podmio-
tów, którym rekomenduje się udzielenie dotacji, a także wysokość kwot dotacji dla poszczególnych 
zadań.”; 

4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykaz Beneficjentów, wysokość przyznanych dotacji oraz zakres realizowanych prac objętych do-
tacją podawany jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.”; 

5) § 13 otrzymuje brzmienie: 
„§ 13. 1. Zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 8 ust. 8, udzielenie dotacji z budżetu województwa 
dolnośląskiego następuje na podstawie pisemnej umowy z podmiotem - Beneficjentem. Umowa 
określa zakres i warunki realizacji zadania. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
2. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana Beneficjent może: 

1) proporcjonalnie zmniejszyć kwotę środków pochodzących z pozostałych źródeł finansowania 
zadania zgodnie z zakresem realizacji prac; 

2) odstąpić od zawarcia umowy. 
3. Niepodpisanie przez Beneficjenta umowy w ciągu 3 miesięcy od chwili uzyskania powiadomienia 

o udzielonej wysokości dotacji uznane będzie za odstąpienie od wykorzystania dotacji. 
4. Beneficjent decydujący się na zawarcie umowy winien jest przedstawić:  

1) skorygowaną kalkulację kosztów prac według załącznika nr 2a do niniejszej uchwały; 
2) zaktualizowany harmonogram zadania według załącznika nr 2b do niniejszej uchwały; 
3) oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisa-

nia umowy – odpisu rejestru lub dokumentu uprawniającego do reprezentowania wniosko-
dawcy. 

5. Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki udokumentowane dowodami księgowymi wy-
stawionymi na Beneficjenta i przez niego opłacanymi po terminie zawarcia umowy o udzieleniu 
dotacji, z wyłączeniem przypadków określonych w § 5 ust. 3, lecz nie później niż termin zakończe-
nia zadania. 

6. Podmiot, któremu przyznano dotację na realizację prac lub robót budowlanych przy zabytku, zo-
bowiązany jest złożyć w terminie do 30 dni od daty zakończenia zadania, sprawozdanie z realizacji 
zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”; 

6) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 
7) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 
8) po załączniku nr 2 dodaje się załączniki nr 2a i 2b  w brzmieniu określonym w załącznikach nr 3 i 4 do 

niniejszej uchwały; 
9) załącznik nr  3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. W 2010 r. wnioski o dotację można składać w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniej-
szej uchwały. 



2. Do wniosków o dotację złożonych między 1 stycznia 2010 r. a dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.  
 
 
 
 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
Jerzy Pokój 
 
 

 

 

1)   
any tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,   poz. 

1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759,  

z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 

1458 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 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 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804. 

  



Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/816/09 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  
z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  



Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/816/09 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  
z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 

  



Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/816/09 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  
z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 



 
 
 



Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/816/09 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  
z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

 
 
 
 
 

  



Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVII/816/09 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  
z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

 
 



 
 



 
 



 
 
 

  



Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVII/816/09 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  
z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

 
 
 
 

 


