
Uchwała Nr XL/373/09  

Rady Gminy Jasienica  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 
Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (DZ. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) oraz art. 176 ust. 3 i
art. 130 w zw./ z art. 189a ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr
249 poz. 2104 z późn. zm.) 

Rada Gminy Jasienica uchwala: 

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Jasienica mogą być  udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
zwanym dalej „zabytkiem” znajdującym się na obszarze Gminy Jasienica, jeżeli obiekt znajduje się
w złym stanie technicznym. 

2. Dotacja może być  udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku,
o którym mowa w ust. 1.  

3. Dotacja może być  udzielona na dofinansowanie na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1 ustalonych na podstawie
kosztorysu zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które zostaną
przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.  

§ 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. Wysokość dotacji uzależniona jest również od środków finansowych przeznaczonych na ten cel
w budżecie Gminy Jasienica.  

3. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może zostać udzielona: 

§ 3. 1. Przyznanie dotacji odbywa się  na podstawie wniosków złożonych do Wójta Gminy
Jasienica przez właściciela lub posiadacza zabytku, zwanego dalej „wnioskodawcą”. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
4. Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski spe łniające wymogi formalne określone w uchwale.  

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie dotacji . można składać do dnia do 31 marca każdego roku. 
2. Termin, o których mowa w ust. 1 może nie mieć  zastosowania w przypadku ubiegania się

o dotację na prace interwencyjne wynikające z wypadków losowych.  

§ 5. 1. Dotację przyznaje Rada Gminy Jasienica. 
2. W uchwale Rady Gminy Jasienica okreś la się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty,

na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.  

§ 6. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Gminą Jasienica,
a podmiotem otrzymującym dotację, określającej w szczególności: 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.  

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

1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących
z innych źródeł, 

2) j eżeli ł ączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę  Jasienica i inne uprawnione organy
przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty. 

1) imię,  nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej,
będącej wnioskodawcą, 

2) wskazanie zabytku,

3) udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego,

4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

5) kosztorys wstępny planowanych prac zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

6) zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być
przedmiotem dotacji, 

7) pozwolenie na budowę,  ewentualne zgłoszenie, o ile prace wymagają  uzyskania takich
dokumentów, 

8) zgodę  właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego
nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku
gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, najemca lub dzierżawca, 

9) zapewnienie wnioskodawcy, o pokryciu pozostałej części kosztów zadania, na które ma być
przyznana dotacja. 

1) opis prac lub robót i termin ich wykonania,

2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót
i rozliczenia tych wydatków, 

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji,

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu
otrzymanej dotacji, 

5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego
wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji, 

6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

7) zasady zwrotu dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Przewodniczący Rady Gminy 
Jasienica 

Jerzy Czudek

Załącznik do Uchwały Nr 
XL/373/09 
Rady Gminy Jasienica 
z dnia 30 listopada 2009 r. 
Zalacznik1.pdf
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8) zgodę  właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego
nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku
gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, najemca lub dzierżawca, 

9) zapewnienie wnioskodawcy, o pokryciu pozostałej części kosztów zadania, na które ma być
przyznana dotacja. 

1) opis prac lub robót i termin ich wykonania,

2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót
i rozliczenia tych wydatków, 

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji,

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu
otrzymanej dotacji, 

5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego
wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji, 

6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

7) zasady zwrotu dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Przewodniczący Rady Gminy 
Jasienica 

Jerzy Czudek

Załącznik do Uchwały Nr 
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