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UCHWAŁA NR LV/406/2010
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), 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, Nr 238, poz. 2390, z 2006 
r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804) oraz 
art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale XLI/297/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 396, poz. 2872) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1)§ 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane, zwane dalej "pracami", przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na 
obszarze miastai gminy Końskie. 

2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają 
przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą 
przyznano dotację z budżetu miasta i gminy Końskie, 

2) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach 
publicznych.” 

2)w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dotacja może być udzielona na prace wymienione w art. 77 ustawy.” 

3)w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia 
wniosku o udzielenie dotacji.” 

4)§ 4 otrzymuje brzmienie: 

"§ 4.1. Dotacja z budżetu miasta i gminy Końskie na wykonanie prac przy jednym i tym samym zabytku w danym 
roku budżetowym może być udzielona do wysokości 50 % nakładów na te prace. 

2. Nakłady, o których mowa w ust. 1 pomniejsza się o naliczony podatek od towarów i usług jeżeli beneficjentowi 
przysługuje prawo do jego odliczenia. 

3. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na dofinansowanie prac przy zabytku nie może 
przekroczyć 100 % nakładów na wykonanie tych prac. 
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4. Dotacje dla przedsiębiorców udzielane są z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej.” 

5)w § 5: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza oświadczenie o możliwości lub o braku 
możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.” 

b) skreśla się ust. 4. 

6)§ 6 otrzymuje brzmienie. 

„§ 6.1. Wnioski o dotację kierowane są do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. 

2. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności: 

1) możliwości finansowe budżetu, 

2) stan techniczny zabytku, 

3) znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe zabytku, 

4) udział środków własnych podmiotu ubiegającego się o dotację lub środków otrzymanych od innych organów 
na realizację prac.” 

7)§ 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności: 

1) kwotę dotacji, tryb i termin jej przekazania; 

2) opis prac i termin ich wykonania; 

3) tryb kontroli wykonania umowy, 

4) termin wykorzystania dotacji, 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

2. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 
1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146).” 

8)§ 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. Kontrola realizacji umowy, na podstawie której przekazano dotację, przeprowadzana jest przez 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Końskich na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. 

2. Celem kontroli, o której mowa w ust. 1 jest sprawdzenie: 

1) stanu realizacji zadania; 

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; 

3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana; 

4) gospodarności i rzetelności wydatkowania dotacji.” 

9)§ 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10.1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, 
złożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie sprawozdanie z wykonania prac, którego wzór stanowi załącznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Do sprawozdania załącza się, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur (rachunków), pokrytych 
w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. 
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3. Faktury (rachunki) winny być opatrzona na odwrocie pieczęcią beneficjent oraz zawierać sporządzony 
w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie 
było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta 
powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych. 

4. Beneficjent może zostać zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie sprawozdania częściowego 
z wykonywanych prac.” 

10)załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienia określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

11)skreśla się § 11. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Marian Gąszcz
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Uzasadnienie

Przedłożony projekt zmiany uchwały XLI/297/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2009 r. 
w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 396, 
poz. 2872) ma w szczególności na celu dostosowanie zapisów uchwały do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz do nowych regulacji wprowadzonych ustawą 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Załącznik do Uchwały Nr LV/406/2010

Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały Nr LV/406/2010 

Zalacznik1.doc

