
UCHWAŁA NR XLIV/301/2010  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Gliwickiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków zwanych dalej "pracami", znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego. 

2. Przekazywanie dotacji na dofinansowanie prac może odbywać się w formie refundacji poniesionych wydatków.

3. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego przysługuje podmiotom posiadającym tytuł 

prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

§ 2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne, w tym na: 

w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych, 

o których mowa pkt 1-8.  

§ 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.  

Rozdział 2 

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji  

§ 4. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Gliwickiego na 

dofinansowanie zadań, o których mowa w uchwale. 

2. Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie prac, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku 

budżetowym, następującym po roku złożenia wniosku.  

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego składają pisemne wnioski do 

Zarządu Powiatu Gliwickiego w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a wnioski o udzielenie 

dotacji na prace, które mają być wykonane w roku 2010, mogą być składane do 15 kwietnia 2010 roku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności: 

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Gliwickiego w drodze uchwały powołuje Komisję do spraw dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wyznacza 

jej przewodniczącego. 

2. Wnioski niekompletne mogą być uzupełnione. W przypadku braków formalnych w złożonych wnioskach 

wzywa się wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione 

w zakresie określonym w wezwaniu nie podlegają dalszemu rozpoznaniu.  

3. Komisja sprawdza i opiniuje wnioski pod względem merytorycznym oraz przekazuje Zarządowi Powiatu 

Gliwickiego, zestawienie prawidłowo sporządzonych wniosków wraz z propozycją udzielenia dotacji oraz informację 

o wnioskach nie spełniających wymogów.  

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Gliwickiego na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego. 

2. W uchwale Rada Powiatu Gliwickiego określa nazwę podmiotu, któremu udziela się dotacji, wykaz prac oraz 

kwotę dotacji.  

§ 9. 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się podmioty ubiegające się o dotacje, 

w terminie dwóch tygodni od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały. 

2. W terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały przyznającej dotacje, 

Zarząd Powiatu Gliwickiego zawiera z dotowanym podmiotem umowę określającą w szczególności: 

3. W celu zapewnienia jawności informacji o udzielonych dotacjach: 

Rozdział 3 

Sposób rozliczania, nadzoru i kontroli  

§ 10. 1. Na zlecenie Starosty, przez upoważnione przez niego osoby, może być przeprowadzona u podmiotu 

kontrola. 

2. Kontrola winna obejmować w szczególności: 

§ 11. Podmiot zobowiązany jest do: 

§ 12. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie protokół komisyjnego odbioru prac oraz sprawozdanie dotowanego 

podmiotu z realizacji zadania, na które udzielono dotacji. 

2. Odbioru dokonują osoby upoważnione przez Starostę.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

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

Śląskiego.  

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 

tego zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji 

tej przynależności; 

5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 

dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

8) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku;

2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni 

publicznej; 

3) promowanie kultury oraz historii Powiatu Gliwickiego.

1) opis prac przy zabytku i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji, zasady jej przekazania;

3) zobowiązanie się podmiotu dotowanego do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych 

przyznanych na prace z innych źródeł; 

4) zobowiązanie się podmiotu do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby 

oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w części z otrzymanej dotacji 

zawierały klauzulę potwierdzającą ten fakt w brzmieniu „Dotacja Powiatu Gliwickiego zgodnie z umową nr ….” 

oraz „Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie ….”; 

5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Powiat Gliwicki w zakresie przeznaczenia

dotacji i wykonania prac; 

6) warunki i sposób zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

7) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji; 

1) Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza informację o przyznanych dotacjach na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 1 miesiąca od dnia podjęcia 

uchwały Rady Powiatu Gliwickiego; 

2) Zarząd Powiatu Gliwickiego prowadzi rejestr udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do 

udzielenia dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Gliwickiego w danym roku budżetowym. 

1) sprawdzenie przebiegu realizacji prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczególności znajdujących się 

w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową

i zasadami rachunkowości. 

1) wydatkowania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami); 

2) celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskiwania najlepszych efektów;

3) zamieszczania we wszystkich wydawanych przez siebie materiałach informacyjnych, promocyjnych 

i wydawnictwach informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego („Dotacja została udzielona ze 

środków Powiatu Gliwickiego” oraz umieszczania herbu Powiatu Gliwickiego, który dostępny jest na stronie 

internetowej powiatu z opisem ,,Powiat Gliwicki”); 

4) złożenia sprawozdania z wykonanych prac w terminie do 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania 

zadania, nie póżniej niż do 10 listopada roku, w którym dotacja została udzielona. Do sprawozdania podmiot jest 

zobowiązany dołączyć kopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych, potwierdzone za zgodnośc 

z oryginałem. Wzór sprawozdania z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Gliwickiego  

 

Tadeusz Mamok 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/301/2010  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Gliwickiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków zwanych dalej "pracami", znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego. 

2. Przekazywanie dotacji na dofinansowanie prac może odbywać się w formie refundacji poniesionych wydatków.

3. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego przysługuje podmiotom posiadającym tytuł 

prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

§ 2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne, w tym na: 

w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych, 

o których mowa pkt 1-8.  

§ 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.  

Rozdział 2 

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji  

§ 4. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Gliwickiego na 

dofinansowanie zadań, o których mowa w uchwale. 

2. Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie prac, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku 

budżetowym, następującym po roku złożenia wniosku.  

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego składają pisemne wnioski do 

Zarządu Powiatu Gliwickiego w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a wnioski o udzielenie 

dotacji na prace, które mają być wykonane w roku 2010, mogą być składane do 15 kwietnia 2010 roku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności: 

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Gliwickiego w drodze uchwały powołuje Komisję do spraw dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wyznacza 

jej przewodniczącego. 

2. Wnioski niekompletne mogą być uzupełnione. W przypadku braków formalnych w złożonych wnioskach 

wzywa się wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione 

w zakresie określonym w wezwaniu nie podlegają dalszemu rozpoznaniu.  

3. Komisja sprawdza i opiniuje wnioski pod względem merytorycznym oraz przekazuje Zarządowi Powiatu 

Gliwickiego, zestawienie prawidłowo sporządzonych wniosków wraz z propozycją udzielenia dotacji oraz informację 

o wnioskach nie spełniających wymogów.  

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Gliwickiego na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego. 

2. W uchwale Rada Powiatu Gliwickiego określa nazwę podmiotu, któremu udziela się dotacji, wykaz prac oraz 

kwotę dotacji.  

§ 9. 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się podmioty ubiegające się o dotacje, 

w terminie dwóch tygodni od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały. 

2. W terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały przyznającej dotacje, 

Zarząd Powiatu Gliwickiego zawiera z dotowanym podmiotem umowę określającą w szczególności: 

3. W celu zapewnienia jawności informacji o udzielonych dotacjach: 

Rozdział 3 

Sposób rozliczania, nadzoru i kontroli  

§ 10. 1. Na zlecenie Starosty, przez upoważnione przez niego osoby, może być przeprowadzona u podmiotu 

kontrola. 

2. Kontrola winna obejmować w szczególności: 

§ 11. Podmiot zobowiązany jest do: 

§ 12. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie protokół komisyjnego odbioru prac oraz sprawozdanie dotowanego 

podmiotu z realizacji zadania, na które udzielono dotacji. 

2. Odbioru dokonują osoby upoważnione przez Starostę.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

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

Śląskiego.  

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 

tego zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji 

tej przynależności; 

5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 

dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

8) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku;

2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni 

publicznej; 

3) promowanie kultury oraz historii Powiatu Gliwickiego.

1) opis prac przy zabytku i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji, zasady jej przekazania;

3) zobowiązanie się podmiotu dotowanego do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych 

przyznanych na prace z innych źródeł; 

4) zobowiązanie się podmiotu do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby 

oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w części z otrzymanej dotacji 

zawierały klauzulę potwierdzającą ten fakt w brzmieniu „Dotacja Powiatu Gliwickiego zgodnie z umową nr ….” 

oraz „Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie ….”; 

5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Powiat Gliwicki w zakresie przeznaczenia

dotacji i wykonania prac; 

6) warunki i sposób zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

7) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji; 

1) Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza informację o przyznanych dotacjach na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 1 miesiąca od dnia podjęcia 

uchwały Rady Powiatu Gliwickiego; 

2) Zarząd Powiatu Gliwickiego prowadzi rejestr udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do 

udzielenia dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Gliwickiego w danym roku budżetowym. 

1) sprawdzenie przebiegu realizacji prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczególności znajdujących się 

w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową

i zasadami rachunkowości. 

1) wydatkowania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami); 

2) celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskiwania najlepszych efektów;

3) zamieszczania we wszystkich wydawanych przez siebie materiałach informacyjnych, promocyjnych 

i wydawnictwach informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego („Dotacja została udzielona ze 

środków Powiatu Gliwickiego” oraz umieszczania herbu Powiatu Gliwickiego, który dostępny jest na stronie 

internetowej powiatu z opisem ,,Powiat Gliwicki”); 

4) złożenia sprawozdania z wykonanych prac w terminie do 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania 

zadania, nie póżniej niż do 10 listopada roku, w którym dotacja została udzielona. Do sprawozdania podmiot jest 

zobowiązany dołączyć kopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych, potwierdzone za zgodnośc 

z oryginałem. Wzór sprawozdania z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Gliwickiego  

 

Tadeusz Mamok 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/301/2010  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Gliwickiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków zwanych dalej "pracami", znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego. 

2. Przekazywanie dotacji na dofinansowanie prac może odbywać się w formie refundacji poniesionych wydatków.

3. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego przysługuje podmiotom posiadającym tytuł 

prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

§ 2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne, w tym na: 

w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych, 

o których mowa pkt 1-8.  

§ 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.  

Rozdział 2 

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji  

§ 4. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Gliwickiego na 

dofinansowanie zadań, o których mowa w uchwale. 

2. Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie prac, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku 

budżetowym, następującym po roku złożenia wniosku.  

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego składają pisemne wnioski do 

Zarządu Powiatu Gliwickiego w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a wnioski o udzielenie 

dotacji na prace, które mają być wykonane w roku 2010, mogą być składane do 15 kwietnia 2010 roku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności: 

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Gliwickiego w drodze uchwały powołuje Komisję do spraw dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wyznacza 

jej przewodniczącego. 

2. Wnioski niekompletne mogą być uzupełnione. W przypadku braków formalnych w złożonych wnioskach 

wzywa się wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione 

w zakresie określonym w wezwaniu nie podlegają dalszemu rozpoznaniu.  

3. Komisja sprawdza i opiniuje wnioski pod względem merytorycznym oraz przekazuje Zarządowi Powiatu 

Gliwickiego, zestawienie prawidłowo sporządzonych wniosków wraz z propozycją udzielenia dotacji oraz informację 

o wnioskach nie spełniających wymogów.  

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Gliwickiego na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego. 

2. W uchwale Rada Powiatu Gliwickiego określa nazwę podmiotu, któremu udziela się dotacji, wykaz prac oraz 

kwotę dotacji.  

§ 9. 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się podmioty ubiegające się o dotacje, 

w terminie dwóch tygodni od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały. 

2. W terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały przyznającej dotacje, 

Zarząd Powiatu Gliwickiego zawiera z dotowanym podmiotem umowę określającą w szczególności: 

3. W celu zapewnienia jawności informacji o udzielonych dotacjach: 

Rozdział 3 

Sposób rozliczania, nadzoru i kontroli  

§ 10. 1. Na zlecenie Starosty, przez upoważnione przez niego osoby, może być przeprowadzona u podmiotu 

kontrola. 

2. Kontrola winna obejmować w szczególności: 

§ 11. Podmiot zobowiązany jest do: 

§ 12. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie protokół komisyjnego odbioru prac oraz sprawozdanie dotowanego 

podmiotu z realizacji zadania, na które udzielono dotacji. 

2. Odbioru dokonują osoby upoważnione przez Starostę.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

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

Śląskiego.  

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 

tego zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji 

tej przynależności; 

5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 

dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

8) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku;

2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni 

publicznej; 

3) promowanie kultury oraz historii Powiatu Gliwickiego.

1) opis prac przy zabytku i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji, zasady jej przekazania;

3) zobowiązanie się podmiotu dotowanego do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych 

przyznanych na prace z innych źródeł; 

4) zobowiązanie się podmiotu do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby 

oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w części z otrzymanej dotacji 

zawierały klauzulę potwierdzającą ten fakt w brzmieniu „Dotacja Powiatu Gliwickiego zgodnie z umową nr ….” 

oraz „Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie ….”; 

5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Powiat Gliwicki w zakresie przeznaczenia

dotacji i wykonania prac; 

6) warunki i sposób zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

7) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji; 

1) Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza informację o przyznanych dotacjach na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 1 miesiąca od dnia podjęcia 

uchwały Rady Powiatu Gliwickiego; 

2) Zarząd Powiatu Gliwickiego prowadzi rejestr udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do 

udzielenia dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Gliwickiego w danym roku budżetowym. 

1) sprawdzenie przebiegu realizacji prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczególności znajdujących się 

w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową

i zasadami rachunkowości. 

1) wydatkowania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami); 

2) celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskiwania najlepszych efektów;

3) zamieszczania we wszystkich wydawanych przez siebie materiałach informacyjnych, promocyjnych 

i wydawnictwach informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego („Dotacja została udzielona ze 

środków Powiatu Gliwickiego” oraz umieszczania herbu Powiatu Gliwickiego, który dostępny jest na stronie 

internetowej powiatu z opisem ,,Powiat Gliwicki”); 

4) złożenia sprawozdania z wykonanych prac w terminie do 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania 

zadania, nie póżniej niż do 10 listopada roku, w którym dotacja została udzielona. Do sprawozdania podmiot jest 

zobowiązany dołączyć kopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych, potwierdzone za zgodnośc 

z oryginałem. Wzór sprawozdania z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Gliwickiego  

 

Tadeusz Mamok 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/301/2010  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Gliwickiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków zwanych dalej "pracami", znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego. 

2. Przekazywanie dotacji na dofinansowanie prac może odbywać się w formie refundacji poniesionych wydatków.

3. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego przysługuje podmiotom posiadającym tytuł 

prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

§ 2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne, w tym na: 

w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych, 

o których mowa pkt 1-8.  

§ 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.  

Rozdział 2 

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji  

§ 4. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Gliwickiego na 

dofinansowanie zadań, o których mowa w uchwale. 

2. Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie prac, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku 

budżetowym, następującym po roku złożenia wniosku.  

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego składają pisemne wnioski do 

Zarządu Powiatu Gliwickiego w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a wnioski o udzielenie 

dotacji na prace, które mają być wykonane w roku 2010, mogą być składane do 15 kwietnia 2010 roku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności: 

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Gliwickiego w drodze uchwały powołuje Komisję do spraw dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wyznacza 

jej przewodniczącego. 

2. Wnioski niekompletne mogą być uzupełnione. W przypadku braków formalnych w złożonych wnioskach 

wzywa się wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione 

w zakresie określonym w wezwaniu nie podlegają dalszemu rozpoznaniu.  

3. Komisja sprawdza i opiniuje wnioski pod względem merytorycznym oraz przekazuje Zarządowi Powiatu 

Gliwickiego, zestawienie prawidłowo sporządzonych wniosków wraz z propozycją udzielenia dotacji oraz informację 

o wnioskach nie spełniających wymogów.  

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Gliwickiego na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego. 

2. W uchwale Rada Powiatu Gliwickiego określa nazwę podmiotu, któremu udziela się dotacji, wykaz prac oraz 

kwotę dotacji.  

§ 9. 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się podmioty ubiegające się o dotacje, 

w terminie dwóch tygodni od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały. 

2. W terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały przyznającej dotacje, 

Zarząd Powiatu Gliwickiego zawiera z dotowanym podmiotem umowę określającą w szczególności: 

3. W celu zapewnienia jawności informacji o udzielonych dotacjach: 

Rozdział 3 

Sposób rozliczania, nadzoru i kontroli  

§ 10. 1. Na zlecenie Starosty, przez upoważnione przez niego osoby, może być przeprowadzona u podmiotu 

kontrola. 

2. Kontrola winna obejmować w szczególności: 

§ 11. Podmiot zobowiązany jest do: 

§ 12. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie protokół komisyjnego odbioru prac oraz sprawozdanie dotowanego 

podmiotu z realizacji zadania, na które udzielono dotacji. 

2. Odbioru dokonują osoby upoważnione przez Starostę.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

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

Śląskiego.  

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 

tego zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji 

tej przynależności; 

5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 

dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

8) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku;

2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni 

publicznej; 

3) promowanie kultury oraz historii Powiatu Gliwickiego.

1) opis prac przy zabytku i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji, zasady jej przekazania;

3) zobowiązanie się podmiotu dotowanego do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych 

przyznanych na prace z innych źródeł; 

4) zobowiązanie się podmiotu do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby 

oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w części z otrzymanej dotacji 

zawierały klauzulę potwierdzającą ten fakt w brzmieniu „Dotacja Powiatu Gliwickiego zgodnie z umową nr ….” 

oraz „Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie ….”; 

5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Powiat Gliwicki w zakresie przeznaczenia

dotacji i wykonania prac; 

6) warunki i sposób zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

7) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji; 

1) Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza informację o przyznanych dotacjach na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 1 miesiąca od dnia podjęcia 

uchwały Rady Powiatu Gliwickiego; 

2) Zarząd Powiatu Gliwickiego prowadzi rejestr udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do 

udzielenia dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Gliwickiego w danym roku budżetowym. 

1) sprawdzenie przebiegu realizacji prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczególności znajdujących się 

w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową

i zasadami rachunkowości. 

1) wydatkowania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami); 

2) celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskiwania najlepszych efektów;

3) zamieszczania we wszystkich wydawanych przez siebie materiałach informacyjnych, promocyjnych 

i wydawnictwach informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego („Dotacja została udzielona ze 

środków Powiatu Gliwickiego” oraz umieszczania herbu Powiatu Gliwickiego, który dostępny jest na stronie 

internetowej powiatu z opisem ,,Powiat Gliwicki”); 

4) złożenia sprawozdania z wykonanych prac w terminie do 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania 

zadania, nie póżniej niż do 10 listopada roku, w którym dotacja została udzielona. Do sprawozdania podmiot jest 

zobowiązany dołączyć kopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych, potwierdzone za zgodnośc 

z oryginałem. Wzór sprawozdania z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Gliwickiego  

 

Tadeusz Mamok 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

 

ID: YFJUR-LTJUM-WSLSN-QFWTJ-MJNSY. Podpisany. Strona 4 / 13



UCHWAŁA NR XLIV/301/2010  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Gliwickiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków zwanych dalej "pracami", znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego. 

2. Przekazywanie dotacji na dofinansowanie prac może odbywać się w formie refundacji poniesionych wydatków.

3. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego przysługuje podmiotom posiadającym tytuł 

prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

§ 2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne, w tym na: 

w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych, 

o których mowa pkt 1-8.  

§ 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.  

Rozdział 2 

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji  

§ 4. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Gliwickiego na 

dofinansowanie zadań, o których mowa w uchwale. 

2. Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie prac, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku 

budżetowym, następującym po roku złożenia wniosku.  

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego składają pisemne wnioski do 

Zarządu Powiatu Gliwickiego w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a wnioski o udzielenie 

dotacji na prace, które mają być wykonane w roku 2010, mogą być składane do 15 kwietnia 2010 roku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności: 

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Gliwickiego w drodze uchwały powołuje Komisję do spraw dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wyznacza 

jej przewodniczącego. 

2. Wnioski niekompletne mogą być uzupełnione. W przypadku braków formalnych w złożonych wnioskach 

wzywa się wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione 

w zakresie określonym w wezwaniu nie podlegają dalszemu rozpoznaniu.  

3. Komisja sprawdza i opiniuje wnioski pod względem merytorycznym oraz przekazuje Zarządowi Powiatu 

Gliwickiego, zestawienie prawidłowo sporządzonych wniosków wraz z propozycją udzielenia dotacji oraz informację 

o wnioskach nie spełniających wymogów.  

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Gliwickiego na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego. 

2. W uchwale Rada Powiatu Gliwickiego określa nazwę podmiotu, któremu udziela się dotacji, wykaz prac oraz 

kwotę dotacji.  

§ 9. 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się podmioty ubiegające się o dotacje, 

w terminie dwóch tygodni od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały. 

2. W terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały przyznającej dotacje, 

Zarząd Powiatu Gliwickiego zawiera z dotowanym podmiotem umowę określającą w szczególności: 

3. W celu zapewnienia jawności informacji o udzielonych dotacjach: 

Rozdział 3 

Sposób rozliczania, nadzoru i kontroli  

§ 10. 1. Na zlecenie Starosty, przez upoważnione przez niego osoby, może być przeprowadzona u podmiotu 

kontrola. 

2. Kontrola winna obejmować w szczególności: 

§ 11. Podmiot zobowiązany jest do: 

§ 12. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie protokół komisyjnego odbioru prac oraz sprawozdanie dotowanego 

podmiotu z realizacji zadania, na które udzielono dotacji. 

2. Odbioru dokonują osoby upoważnione przez Starostę.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

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

Śląskiego.  

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 

tego zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji 

tej przynależności; 

5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 

dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

8) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku;

2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni 

publicznej; 

3) promowanie kultury oraz historii Powiatu Gliwickiego.

1) opis prac przy zabytku i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji, zasady jej przekazania;

3) zobowiązanie się podmiotu dotowanego do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych 

przyznanych na prace z innych źródeł; 

4) zobowiązanie się podmiotu do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby 

oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w części z otrzymanej dotacji 

zawierały klauzulę potwierdzającą ten fakt w brzmieniu „Dotacja Powiatu Gliwickiego zgodnie z umową nr ….” 

oraz „Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie ….”; 

5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Powiat Gliwicki w zakresie przeznaczenia

dotacji i wykonania prac; 

6) warunki i sposób zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

7) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji; 

1) Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza informację o przyznanych dotacjach na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 1 miesiąca od dnia podjęcia 

uchwały Rady Powiatu Gliwickiego; 

2) Zarząd Powiatu Gliwickiego prowadzi rejestr udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do 

udzielenia dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Gliwickiego w danym roku budżetowym. 

1) sprawdzenie przebiegu realizacji prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczególności znajdujących się 

w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową

i zasadami rachunkowości. 

1) wydatkowania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami); 

2) celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskiwania najlepszych efektów;

3) zamieszczania we wszystkich wydawanych przez siebie materiałach informacyjnych, promocyjnych 

i wydawnictwach informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego („Dotacja została udzielona ze 

środków Powiatu Gliwickiego” oraz umieszczania herbu Powiatu Gliwickiego, który dostępny jest na stronie 

internetowej powiatu z opisem ,,Powiat Gliwicki”); 

4) złożenia sprawozdania z wykonanych prac w terminie do 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania 

zadania, nie póżniej niż do 10 listopada roku, w którym dotacja została udzielona. Do sprawozdania podmiot jest 

zobowiązany dołączyć kopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych, potwierdzone za zgodnośc 

z oryginałem. Wzór sprawozdania z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Gliwickiego  

 

Tadeusz Mamok 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/301/2010  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Gliwickiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków zwanych dalej "pracami", znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego. 

2. Przekazywanie dotacji na dofinansowanie prac może odbywać się w formie refundacji poniesionych wydatków.

3. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego przysługuje podmiotom posiadającym tytuł 

prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

§ 2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne, w tym na: 

w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych, 

o których mowa pkt 1-8.  

§ 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.  

Rozdział 2 

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji  

§ 4. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Gliwickiego na 

dofinansowanie zadań, o których mowa w uchwale. 

2. Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie prac, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku 

budżetowym, następującym po roku złożenia wniosku.  

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego składają pisemne wnioski do 

Zarządu Powiatu Gliwickiego w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a wnioski o udzielenie 

dotacji na prace, które mają być wykonane w roku 2010, mogą być składane do 15 kwietnia 2010 roku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności: 

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Gliwickiego w drodze uchwały powołuje Komisję do spraw dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wyznacza 

jej przewodniczącego. 

2. Wnioski niekompletne mogą być uzupełnione. W przypadku braków formalnych w złożonych wnioskach 

wzywa się wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione 

w zakresie określonym w wezwaniu nie podlegają dalszemu rozpoznaniu.  

3. Komisja sprawdza i opiniuje wnioski pod względem merytorycznym oraz przekazuje Zarządowi Powiatu 

Gliwickiego, zestawienie prawidłowo sporządzonych wniosków wraz z propozycją udzielenia dotacji oraz informację 

o wnioskach nie spełniających wymogów.  

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Gliwickiego na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego. 

2. W uchwale Rada Powiatu Gliwickiego określa nazwę podmiotu, któremu udziela się dotacji, wykaz prac oraz 

kwotę dotacji.  

§ 9. 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się podmioty ubiegające się o dotacje, 

w terminie dwóch tygodni od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały. 

2. W terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały przyznającej dotacje, 

Zarząd Powiatu Gliwickiego zawiera z dotowanym podmiotem umowę określającą w szczególności: 

3. W celu zapewnienia jawności informacji o udzielonych dotacjach: 

Rozdział 3 

Sposób rozliczania, nadzoru i kontroli  

§ 10. 1. Na zlecenie Starosty, przez upoważnione przez niego osoby, może być przeprowadzona u podmiotu 

kontrola. 

2. Kontrola winna obejmować w szczególności: 

§ 11. Podmiot zobowiązany jest do: 

§ 12. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie protokół komisyjnego odbioru prac oraz sprawozdanie dotowanego 

podmiotu z realizacji zadania, na które udzielono dotacji. 

2. Odbioru dokonują osoby upoważnione przez Starostę.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

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

Śląskiego.  

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 

tego zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji 

tej przynależności; 

5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 

dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

8) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku;

2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni 

publicznej; 

3) promowanie kultury oraz historii Powiatu Gliwickiego.

1) opis prac przy zabytku i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji, zasady jej przekazania;

3) zobowiązanie się podmiotu dotowanego do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych 

przyznanych na prace z innych źródeł; 

4) zobowiązanie się podmiotu do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby 

oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w części z otrzymanej dotacji 

zawierały klauzulę potwierdzającą ten fakt w brzmieniu „Dotacja Powiatu Gliwickiego zgodnie z umową nr ….” 

oraz „Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie ….”; 

5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Powiat Gliwicki w zakresie przeznaczenia

dotacji i wykonania prac; 

6) warunki i sposób zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

7) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji; 

1) Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza informację o przyznanych dotacjach na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 1 miesiąca od dnia podjęcia 

uchwały Rady Powiatu Gliwickiego; 

2) Zarząd Powiatu Gliwickiego prowadzi rejestr udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do 

udzielenia dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Gliwickiego w danym roku budżetowym. 

1) sprawdzenie przebiegu realizacji prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczególności znajdujących się 

w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową

i zasadami rachunkowości. 

1) wydatkowania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami); 

2) celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskiwania najlepszych efektów;

3) zamieszczania we wszystkich wydawanych przez siebie materiałach informacyjnych, promocyjnych 

i wydawnictwach informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego („Dotacja została udzielona ze 

środków Powiatu Gliwickiego” oraz umieszczania herbu Powiatu Gliwickiego, który dostępny jest na stronie 

internetowej powiatu z opisem ,,Powiat Gliwicki”); 

4) złożenia sprawozdania z wykonanych prac w terminie do 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania 

zadania, nie póżniej niż do 10 listopada roku, w którym dotacja została udzielona. Do sprawozdania podmiot jest 

zobowiązany dołączyć kopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych, potwierdzone za zgodnośc 

z oryginałem. Wzór sprawozdania z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Gliwickiego  

 

Tadeusz Mamok 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/301/2010  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Gliwickiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków zwanych dalej "pracami", znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego. 

2. Przekazywanie dotacji na dofinansowanie prac może odbywać się w formie refundacji poniesionych wydatków.

3. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego przysługuje podmiotom posiadającym tytuł 

prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

§ 2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne, w tym na: 

w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych, 

o których mowa pkt 1-8.  

§ 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.  

Rozdział 2 

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji  

§ 4. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Gliwickiego na 

dofinansowanie zadań, o których mowa w uchwale. 

2. Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie prac, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku 

budżetowym, następującym po roku złożenia wniosku.  

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego składają pisemne wnioski do 

Zarządu Powiatu Gliwickiego w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a wnioski o udzielenie 

dotacji na prace, które mają być wykonane w roku 2010, mogą być składane do 15 kwietnia 2010 roku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności: 

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Gliwickiego w drodze uchwały powołuje Komisję do spraw dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wyznacza 

jej przewodniczącego. 

2. Wnioski niekompletne mogą być uzupełnione. W przypadku braków formalnych w złożonych wnioskach 

wzywa się wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione 

w zakresie określonym w wezwaniu nie podlegają dalszemu rozpoznaniu.  

3. Komisja sprawdza i opiniuje wnioski pod względem merytorycznym oraz przekazuje Zarządowi Powiatu 

Gliwickiego, zestawienie prawidłowo sporządzonych wniosków wraz z propozycją udzielenia dotacji oraz informację 

o wnioskach nie spełniających wymogów.  

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Gliwickiego na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego. 

2. W uchwale Rada Powiatu Gliwickiego określa nazwę podmiotu, któremu udziela się dotacji, wykaz prac oraz 

kwotę dotacji.  

§ 9. 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się podmioty ubiegające się o dotacje, 

w terminie dwóch tygodni od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały. 

2. W terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały przyznającej dotacje, 

Zarząd Powiatu Gliwickiego zawiera z dotowanym podmiotem umowę określającą w szczególności: 

3. W celu zapewnienia jawności informacji o udzielonych dotacjach: 

Rozdział 3 

Sposób rozliczania, nadzoru i kontroli  

§ 10. 1. Na zlecenie Starosty, przez upoważnione przez niego osoby, może być przeprowadzona u podmiotu 

kontrola. 

2. Kontrola winna obejmować w szczególności: 

§ 11. Podmiot zobowiązany jest do: 

§ 12. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie protokół komisyjnego odbioru prac oraz sprawozdanie dotowanego 

podmiotu z realizacji zadania, na które udzielono dotacji. 

2. Odbioru dokonują osoby upoważnione przez Starostę.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

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

Śląskiego.  

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 

tego zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji 

tej przynależności; 

5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 

dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

8) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku;

2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni 

publicznej; 

3) promowanie kultury oraz historii Powiatu Gliwickiego.

1) opis prac przy zabytku i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji, zasady jej przekazania;

3) zobowiązanie się podmiotu dotowanego do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych 

przyznanych na prace z innych źródeł; 

4) zobowiązanie się podmiotu do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby 

oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w części z otrzymanej dotacji 

zawierały klauzulę potwierdzającą ten fakt w brzmieniu „Dotacja Powiatu Gliwickiego zgodnie z umową nr ….” 

oraz „Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie ….”; 

5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Powiat Gliwicki w zakresie przeznaczenia

dotacji i wykonania prac; 

6) warunki i sposób zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

7) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji; 

1) Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza informację o przyznanych dotacjach na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 1 miesiąca od dnia podjęcia 

uchwały Rady Powiatu Gliwickiego; 

2) Zarząd Powiatu Gliwickiego prowadzi rejestr udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do 

udzielenia dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Gliwickiego w danym roku budżetowym. 

1) sprawdzenie przebiegu realizacji prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczególności znajdujących się 

w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową

i zasadami rachunkowości. 

1) wydatkowania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami); 

2) celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskiwania najlepszych efektów;

3) zamieszczania we wszystkich wydawanych przez siebie materiałach informacyjnych, promocyjnych 

i wydawnictwach informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego („Dotacja została udzielona ze 

środków Powiatu Gliwickiego” oraz umieszczania herbu Powiatu Gliwickiego, który dostępny jest na stronie 

internetowej powiatu z opisem ,,Powiat Gliwicki”); 

4) złożenia sprawozdania z wykonanych prac w terminie do 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania 

zadania, nie póżniej niż do 10 listopada roku, w którym dotacja została udzielona. Do sprawozdania podmiot jest 

zobowiązany dołączyć kopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych, potwierdzone za zgodnośc 

z oryginałem. Wzór sprawozdania z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Gliwickiego  

 

Tadeusz Mamok 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/301/2010  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Gliwickiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków zwanych dalej "pracami", znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego. 

2. Przekazywanie dotacji na dofinansowanie prac może odbywać się w formie refundacji poniesionych wydatków.

3. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego przysługuje podmiotom posiadającym tytuł 

prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

§ 2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne, w tym na: 

w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych, 

o których mowa pkt 1-8.  

§ 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.  

Rozdział 2 

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji  

§ 4. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Gliwickiego na 

dofinansowanie zadań, o których mowa w uchwale. 

2. Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie prac, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku 

budżetowym, następującym po roku złożenia wniosku.  

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego składają pisemne wnioski do 

Zarządu Powiatu Gliwickiego w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a wnioski o udzielenie 

dotacji na prace, które mają być wykonane w roku 2010, mogą być składane do 15 kwietnia 2010 roku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności: 

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Gliwickiego w drodze uchwały powołuje Komisję do spraw dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wyznacza 

jej przewodniczącego. 

2. Wnioski niekompletne mogą być uzupełnione. W przypadku braków formalnych w złożonych wnioskach 

wzywa się wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione 

w zakresie określonym w wezwaniu nie podlegają dalszemu rozpoznaniu.  

3. Komisja sprawdza i opiniuje wnioski pod względem merytorycznym oraz przekazuje Zarządowi Powiatu 

Gliwickiego, zestawienie prawidłowo sporządzonych wniosków wraz z propozycją udzielenia dotacji oraz informację 

o wnioskach nie spełniających wymogów.  

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Gliwickiego na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego. 

2. W uchwale Rada Powiatu Gliwickiego określa nazwę podmiotu, któremu udziela się dotacji, wykaz prac oraz 

kwotę dotacji.  

§ 9. 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się podmioty ubiegające się o dotacje, 

w terminie dwóch tygodni od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały. 

2. W terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały przyznającej dotacje, 

Zarząd Powiatu Gliwickiego zawiera z dotowanym podmiotem umowę określającą w szczególności: 

3. W celu zapewnienia jawności informacji o udzielonych dotacjach: 

Rozdział 3 

Sposób rozliczania, nadzoru i kontroli  

§ 10. 1. Na zlecenie Starosty, przez upoważnione przez niego osoby, może być przeprowadzona u podmiotu 

kontrola. 

2. Kontrola winna obejmować w szczególności: 

§ 11. Podmiot zobowiązany jest do: 

§ 12. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie protokół komisyjnego odbioru prac oraz sprawozdanie dotowanego 

podmiotu z realizacji zadania, na które udzielono dotacji. 

2. Odbioru dokonują osoby upoważnione przez Starostę.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

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

Śląskiego.  

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 

tego zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji 

tej przynależności; 

5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 

dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

8) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku;

2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni 

publicznej; 

3) promowanie kultury oraz historii Powiatu Gliwickiego.

1) opis prac przy zabytku i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji, zasady jej przekazania;

3) zobowiązanie się podmiotu dotowanego do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych 

przyznanych na prace z innych źródeł; 

4) zobowiązanie się podmiotu do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby 

oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w części z otrzymanej dotacji 

zawierały klauzulę potwierdzającą ten fakt w brzmieniu „Dotacja Powiatu Gliwickiego zgodnie z umową nr ….” 

oraz „Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie ….”; 

5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Powiat Gliwicki w zakresie przeznaczenia

dotacji i wykonania prac; 

6) warunki i sposób zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

7) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji; 

1) Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza informację o przyznanych dotacjach na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 1 miesiąca od dnia podjęcia 

uchwały Rady Powiatu Gliwickiego; 

2) Zarząd Powiatu Gliwickiego prowadzi rejestr udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do 

udzielenia dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Gliwickiego w danym roku budżetowym. 

1) sprawdzenie przebiegu realizacji prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczególności znajdujących się 

w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową

i zasadami rachunkowości. 

1) wydatkowania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami); 

2) celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskiwania najlepszych efektów;

3) zamieszczania we wszystkich wydawanych przez siebie materiałach informacyjnych, promocyjnych 

i wydawnictwach informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego („Dotacja została udzielona ze 

środków Powiatu Gliwickiego” oraz umieszczania herbu Powiatu Gliwickiego, który dostępny jest na stronie 

internetowej powiatu z opisem ,,Powiat Gliwicki”); 

4) złożenia sprawozdania z wykonanych prac w terminie do 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania 

zadania, nie póżniej niż do 10 listopada roku, w którym dotacja została udzielona. Do sprawozdania podmiot jest 

zobowiązany dołączyć kopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych, potwierdzone za zgodnośc 

z oryginałem. Wzór sprawozdania z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Gliwickiego  

 

Tadeusz Mamok 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/301/2010  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Gliwickiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków zwanych dalej "pracami", znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego. 

2. Przekazywanie dotacji na dofinansowanie prac może odbywać się w formie refundacji poniesionych wydatków.

3. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego przysługuje podmiotom posiadającym tytuł 

prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

§ 2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne, w tym na: 

w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych, 

o których mowa pkt 1-8.  

§ 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.  

Rozdział 2 

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji  

§ 4. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Gliwickiego na 

dofinansowanie zadań, o których mowa w uchwale. 

2. Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie prac, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku 

budżetowym, następującym po roku złożenia wniosku.  

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego składają pisemne wnioski do 

Zarządu Powiatu Gliwickiego w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a wnioski o udzielenie 

dotacji na prace, które mają być wykonane w roku 2010, mogą być składane do 15 kwietnia 2010 roku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności: 

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Gliwickiego w drodze uchwały powołuje Komisję do spraw dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wyznacza 

jej przewodniczącego. 

2. Wnioski niekompletne mogą być uzupełnione. W przypadku braków formalnych w złożonych wnioskach 

wzywa się wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione 

w zakresie określonym w wezwaniu nie podlegają dalszemu rozpoznaniu.  

3. Komisja sprawdza i opiniuje wnioski pod względem merytorycznym oraz przekazuje Zarządowi Powiatu 

Gliwickiego, zestawienie prawidłowo sporządzonych wniosków wraz z propozycją udzielenia dotacji oraz informację 

o wnioskach nie spełniających wymogów.  

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Gliwickiego na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego. 

2. W uchwale Rada Powiatu Gliwickiego określa nazwę podmiotu, któremu udziela się dotacji, wykaz prac oraz 

kwotę dotacji.  

§ 9. 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się podmioty ubiegające się o dotacje, 

w terminie dwóch tygodni od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały. 

2. W terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały przyznającej dotacje, 

Zarząd Powiatu Gliwickiego zawiera z dotowanym podmiotem umowę określającą w szczególności: 

3. W celu zapewnienia jawności informacji o udzielonych dotacjach: 

Rozdział 3 

Sposób rozliczania, nadzoru i kontroli  

§ 10. 1. Na zlecenie Starosty, przez upoważnione przez niego osoby, może być przeprowadzona u podmiotu 

kontrola. 

2. Kontrola winna obejmować w szczególności: 

§ 11. Podmiot zobowiązany jest do: 

§ 12. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie protokół komisyjnego odbioru prac oraz sprawozdanie dotowanego 

podmiotu z realizacji zadania, na które udzielono dotacji. 

2. Odbioru dokonują osoby upoważnione przez Starostę.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

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

Śląskiego.  

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 

tego zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji 

tej przynależności; 

5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 

dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

8) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku;

2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni 

publicznej; 

3) promowanie kultury oraz historii Powiatu Gliwickiego.

1) opis prac przy zabytku i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji, zasady jej przekazania;

3) zobowiązanie się podmiotu dotowanego do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych 

przyznanych na prace z innych źródeł; 

4) zobowiązanie się podmiotu do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby 

oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w części z otrzymanej dotacji 

zawierały klauzulę potwierdzającą ten fakt w brzmieniu „Dotacja Powiatu Gliwickiego zgodnie z umową nr ….” 

oraz „Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie ….”; 

5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Powiat Gliwicki w zakresie przeznaczenia

dotacji i wykonania prac; 

6) warunki i sposób zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

7) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji; 

1) Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza informację o przyznanych dotacjach na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 1 miesiąca od dnia podjęcia 

uchwały Rady Powiatu Gliwickiego; 

2) Zarząd Powiatu Gliwickiego prowadzi rejestr udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do 

udzielenia dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Gliwickiego w danym roku budżetowym. 

1) sprawdzenie przebiegu realizacji prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczególności znajdujących się 

w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową

i zasadami rachunkowości. 

1) wydatkowania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami); 

2) celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskiwania najlepszych efektów;

3) zamieszczania we wszystkich wydawanych przez siebie materiałach informacyjnych, promocyjnych 

i wydawnictwach informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego („Dotacja została udzielona ze 

środków Powiatu Gliwickiego” oraz umieszczania herbu Powiatu Gliwickiego, który dostępny jest na stronie 

internetowej powiatu z opisem ,,Powiat Gliwicki”); 

4) złożenia sprawozdania z wykonanych prac w terminie do 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania 

zadania, nie póżniej niż do 10 listopada roku, w którym dotacja została udzielona. Do sprawozdania podmiot jest 

zobowiązany dołączyć kopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych, potwierdzone za zgodnośc 

z oryginałem. Wzór sprawozdania z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Gliwickiego  

 

Tadeusz Mamok 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/301/2010  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Gliwickiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków zwanych dalej "pracami", znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego. 

2. Przekazywanie dotacji na dofinansowanie prac może odbywać się w formie refundacji poniesionych wydatków.

3. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego przysługuje podmiotom posiadającym tytuł 

prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

§ 2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne, w tym na: 

w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych, 

o których mowa pkt 1-8.  

§ 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.  

Rozdział 2 

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji  

§ 4. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Gliwickiego na 

dofinansowanie zadań, o których mowa w uchwale. 

2. Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie prac, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku 

budżetowym, następującym po roku złożenia wniosku.  

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego składają pisemne wnioski do 

Zarządu Powiatu Gliwickiego w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a wnioski o udzielenie 

dotacji na prace, które mają być wykonane w roku 2010, mogą być składane do 15 kwietnia 2010 roku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności: 

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Gliwickiego w drodze uchwały powołuje Komisję do spraw dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wyznacza 

jej przewodniczącego. 

2. Wnioski niekompletne mogą być uzupełnione. W przypadku braków formalnych w złożonych wnioskach 

wzywa się wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione 

w zakresie określonym w wezwaniu nie podlegają dalszemu rozpoznaniu.  

3. Komisja sprawdza i opiniuje wnioski pod względem merytorycznym oraz przekazuje Zarządowi Powiatu 

Gliwickiego, zestawienie prawidłowo sporządzonych wniosków wraz z propozycją udzielenia dotacji oraz informację 

o wnioskach nie spełniających wymogów.  

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Gliwickiego na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego. 

2. W uchwale Rada Powiatu Gliwickiego określa nazwę podmiotu, któremu udziela się dotacji, wykaz prac oraz 

kwotę dotacji.  

§ 9. 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się podmioty ubiegające się o dotacje, 

w terminie dwóch tygodni od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały. 

2. W terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały przyznającej dotacje, 

Zarząd Powiatu Gliwickiego zawiera z dotowanym podmiotem umowę określającą w szczególności: 

3. W celu zapewnienia jawności informacji o udzielonych dotacjach: 

Rozdział 3 

Sposób rozliczania, nadzoru i kontroli  

§ 10. 1. Na zlecenie Starosty, przez upoważnione przez niego osoby, może być przeprowadzona u podmiotu 

kontrola. 

2. Kontrola winna obejmować w szczególności: 

§ 11. Podmiot zobowiązany jest do: 

§ 12. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie protokół komisyjnego odbioru prac oraz sprawozdanie dotowanego 

podmiotu z realizacji zadania, na które udzielono dotacji. 

2. Odbioru dokonują osoby upoważnione przez Starostę.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

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

Śląskiego.  

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 

tego zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji 

tej przynależności; 

5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 

dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

8) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku;

2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni 

publicznej; 

3) promowanie kultury oraz historii Powiatu Gliwickiego.

1) opis prac przy zabytku i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji, zasady jej przekazania;

3) zobowiązanie się podmiotu dotowanego do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych 

przyznanych na prace z innych źródeł; 

4) zobowiązanie się podmiotu do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby 

oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w części z otrzymanej dotacji 

zawierały klauzulę potwierdzającą ten fakt w brzmieniu „Dotacja Powiatu Gliwickiego zgodnie z umową nr ….” 

oraz „Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie ….”; 

5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Powiat Gliwicki w zakresie przeznaczenia

dotacji i wykonania prac; 

6) warunki i sposób zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

7) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji; 

1) Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza informację o przyznanych dotacjach na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 1 miesiąca od dnia podjęcia 

uchwały Rady Powiatu Gliwickiego; 

2) Zarząd Powiatu Gliwickiego prowadzi rejestr udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do 

udzielenia dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Gliwickiego w danym roku budżetowym. 

1) sprawdzenie przebiegu realizacji prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczególności znajdujących się 

w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową

i zasadami rachunkowości. 

1) wydatkowania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami); 

2) celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskiwania najlepszych efektów;

3) zamieszczania we wszystkich wydawanych przez siebie materiałach informacyjnych, promocyjnych 

i wydawnictwach informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego („Dotacja została udzielona ze 

środków Powiatu Gliwickiego” oraz umieszczania herbu Powiatu Gliwickiego, który dostępny jest na stronie 

internetowej powiatu z opisem ,,Powiat Gliwicki”); 

4) złożenia sprawozdania z wykonanych prac w terminie do 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania 

zadania, nie póżniej niż do 10 listopada roku, w którym dotacja została udzielona. Do sprawozdania podmiot jest 

zobowiązany dołączyć kopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych, potwierdzone za zgodnośc 

z oryginałem. Wzór sprawozdania z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Gliwickiego  

 

Tadeusz Mamok 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/301/2010  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Gliwickiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków zwanych dalej "pracami", znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego. 

2. Przekazywanie dotacji na dofinansowanie prac może odbywać się w formie refundacji poniesionych wydatków.

3. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego przysługuje podmiotom posiadającym tytuł 

prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

§ 2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne, w tym na: 

w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych, 

o których mowa pkt 1-8.  

§ 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.  

Rozdział 2 

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji  

§ 4. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Gliwickiego na 

dofinansowanie zadań, o których mowa w uchwale. 

2. Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie prac, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku 

budżetowym, następującym po roku złożenia wniosku.  

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego składają pisemne wnioski do 

Zarządu Powiatu Gliwickiego w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a wnioski o udzielenie 

dotacji na prace, które mają być wykonane w roku 2010, mogą być składane do 15 kwietnia 2010 roku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności: 

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Gliwickiego w drodze uchwały powołuje Komisję do spraw dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wyznacza 

jej przewodniczącego. 

2. Wnioski niekompletne mogą być uzupełnione. W przypadku braków formalnych w złożonych wnioskach 

wzywa się wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione 

w zakresie określonym w wezwaniu nie podlegają dalszemu rozpoznaniu.  

3. Komisja sprawdza i opiniuje wnioski pod względem merytorycznym oraz przekazuje Zarządowi Powiatu 

Gliwickiego, zestawienie prawidłowo sporządzonych wniosków wraz z propozycją udzielenia dotacji oraz informację 

o wnioskach nie spełniających wymogów.  

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Gliwickiego na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego. 

2. W uchwale Rada Powiatu Gliwickiego określa nazwę podmiotu, któremu udziela się dotacji, wykaz prac oraz 

kwotę dotacji.  

§ 9. 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się podmioty ubiegające się o dotacje, 

w terminie dwóch tygodni od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały. 

2. W terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały przyznającej dotacje, 

Zarząd Powiatu Gliwickiego zawiera z dotowanym podmiotem umowę określającą w szczególności: 

3. W celu zapewnienia jawności informacji o udzielonych dotacjach: 

Rozdział 3 

Sposób rozliczania, nadzoru i kontroli  

§ 10. 1. Na zlecenie Starosty, przez upoważnione przez niego osoby, może być przeprowadzona u podmiotu 

kontrola. 

2. Kontrola winna obejmować w szczególności: 

§ 11. Podmiot zobowiązany jest do: 

§ 12. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie protokół komisyjnego odbioru prac oraz sprawozdanie dotowanego 

podmiotu z realizacji zadania, na które udzielono dotacji. 

2. Odbioru dokonują osoby upoważnione przez Starostę.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

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

Śląskiego.  

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 

tego zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji 

tej przynależności; 

5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 

dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

8) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku;

2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni 

publicznej; 

3) promowanie kultury oraz historii Powiatu Gliwickiego.

1) opis prac przy zabytku i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji, zasady jej przekazania;

3) zobowiązanie się podmiotu dotowanego do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych 

przyznanych na prace z innych źródeł; 

4) zobowiązanie się podmiotu do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby 

oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w części z otrzymanej dotacji 

zawierały klauzulę potwierdzającą ten fakt w brzmieniu „Dotacja Powiatu Gliwickiego zgodnie z umową nr ….” 

oraz „Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie ….”; 

5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Powiat Gliwicki w zakresie przeznaczenia

dotacji i wykonania prac; 

6) warunki i sposób zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

7) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji; 

1) Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza informację o przyznanych dotacjach na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 1 miesiąca od dnia podjęcia 

uchwały Rady Powiatu Gliwickiego; 

2) Zarząd Powiatu Gliwickiego prowadzi rejestr udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do 

udzielenia dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Gliwickiego w danym roku budżetowym. 

1) sprawdzenie przebiegu realizacji prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczególności znajdujących się 

w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową

i zasadami rachunkowości. 

1) wydatkowania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami); 

2) celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskiwania najlepszych efektów;

3) zamieszczania we wszystkich wydawanych przez siebie materiałach informacyjnych, promocyjnych 

i wydawnictwach informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego („Dotacja została udzielona ze 

środków Powiatu Gliwickiego” oraz umieszczania herbu Powiatu Gliwickiego, który dostępny jest na stronie 

internetowej powiatu z opisem ,,Powiat Gliwicki”); 

4) złożenia sprawozdania z wykonanych prac w terminie do 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania 

zadania, nie póżniej niż do 10 listopada roku, w którym dotacja została udzielona. Do sprawozdania podmiot jest 

zobowiązany dołączyć kopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych, potwierdzone za zgodnośc 

z oryginałem. Wzór sprawozdania z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Gliwickiego  

 

Tadeusz Mamok 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/301/2010  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Gliwickiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków zwanych dalej "pracami", znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego. 

2. Przekazywanie dotacji na dofinansowanie prac może odbywać się w formie refundacji poniesionych wydatków.

3. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego przysługuje podmiotom posiadającym tytuł 

prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

§ 2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne, w tym na: 

w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych, 

o których mowa pkt 1-8.  

§ 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.  

Rozdział 2 

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji  

§ 4. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Gliwickiego na 

dofinansowanie zadań, o których mowa w uchwale. 

2. Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie prac, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku 

budżetowym, następującym po roku złożenia wniosku.  

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego składają pisemne wnioski do 

Zarządu Powiatu Gliwickiego w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a wnioski o udzielenie 

dotacji na prace, które mają być wykonane w roku 2010, mogą być składane do 15 kwietnia 2010 roku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności: 

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Gliwickiego w drodze uchwały powołuje Komisję do spraw dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wyznacza 

jej przewodniczącego. 

2. Wnioski niekompletne mogą być uzupełnione. W przypadku braków formalnych w złożonych wnioskach 

wzywa się wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione 

w zakresie określonym w wezwaniu nie podlegają dalszemu rozpoznaniu.  

3. Komisja sprawdza i opiniuje wnioski pod względem merytorycznym oraz przekazuje Zarządowi Powiatu 

Gliwickiego, zestawienie prawidłowo sporządzonych wniosków wraz z propozycją udzielenia dotacji oraz informację 

o wnioskach nie spełniających wymogów.  

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Gliwickiego na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego. 

2. W uchwale Rada Powiatu Gliwickiego określa nazwę podmiotu, któremu udziela się dotacji, wykaz prac oraz 

kwotę dotacji.  

§ 9. 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się podmioty ubiegające się o dotacje, 

w terminie dwóch tygodni od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały. 

2. W terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały przyznającej dotacje, 

Zarząd Powiatu Gliwickiego zawiera z dotowanym podmiotem umowę określającą w szczególności: 

3. W celu zapewnienia jawności informacji o udzielonych dotacjach: 

Rozdział 3 

Sposób rozliczania, nadzoru i kontroli  

§ 10. 1. Na zlecenie Starosty, przez upoważnione przez niego osoby, może być przeprowadzona u podmiotu 

kontrola. 

2. Kontrola winna obejmować w szczególności: 

§ 11. Podmiot zobowiązany jest do: 

§ 12. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie protokół komisyjnego odbioru prac oraz sprawozdanie dotowanego 

podmiotu z realizacji zadania, na które udzielono dotacji. 

2. Odbioru dokonują osoby upoważnione przez Starostę.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

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

Śląskiego.  

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 

tego zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji 

tej przynależności; 

5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 

dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

8) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku;

2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni 

publicznej; 

3) promowanie kultury oraz historii Powiatu Gliwickiego.

1) opis prac przy zabytku i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji, zasady jej przekazania;

3) zobowiązanie się podmiotu dotowanego do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych 

przyznanych na prace z innych źródeł; 

4) zobowiązanie się podmiotu do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby 

oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w części z otrzymanej dotacji 

zawierały klauzulę potwierdzającą ten fakt w brzmieniu „Dotacja Powiatu Gliwickiego zgodnie z umową nr ….” 

oraz „Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie ….”; 

5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Powiat Gliwicki w zakresie przeznaczenia

dotacji i wykonania prac; 

6) warunki i sposób zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

7) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji; 

1) Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza informację o przyznanych dotacjach na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 1 miesiąca od dnia podjęcia 

uchwały Rady Powiatu Gliwickiego; 

2) Zarząd Powiatu Gliwickiego prowadzi rejestr udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do 

udzielenia dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Gliwickiego w danym roku budżetowym. 

1) sprawdzenie przebiegu realizacji prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczególności znajdujących się 

w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową

i zasadami rachunkowości. 

1) wydatkowania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami); 

2) celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskiwania najlepszych efektów;

3) zamieszczania we wszystkich wydawanych przez siebie materiałach informacyjnych, promocyjnych 

i wydawnictwach informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego („Dotacja została udzielona ze 

środków Powiatu Gliwickiego” oraz umieszczania herbu Powiatu Gliwickiego, który dostępny jest na stronie 

internetowej powiatu z opisem ,,Powiat Gliwicki”); 

4) złożenia sprawozdania z wykonanych prac w terminie do 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania 

zadania, nie póżniej niż do 10 listopada roku, w którym dotacja została udzielona. Do sprawozdania podmiot jest 

zobowiązany dołączyć kopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych, potwierdzone za zgodnośc 

z oryginałem. Wzór sprawozdania z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Gliwickiego  

 

Tadeusz Mamok 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLIV/301/2010  

RADY POWIATU GLIWICKIEGO  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Gliwickiego mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie nakładów koniecznych na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków zwanych dalej "pracami", znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego. 

2. Przekazywanie dotacji na dofinansowanie prac może odbywać się w formie refundacji poniesionych wydatków.

3. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego przysługuje podmiotom posiadającym tytuł 

prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.  

§ 2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne, w tym na: 

w tym zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych, 

o których mowa pkt 1-8.  

§ 3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.  

Rozdział 2 

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji  

§ 4. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Gliwickiego na 

dofinansowanie zadań, o których mowa w uchwale. 

2. Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie prac, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku 

budżetowym, następującym po roku złożenia wniosku.  

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego składają pisemne wnioski do 

Zarządu Powiatu Gliwickiego w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a wnioski o udzielenie 

dotacji na prace, które mają być wykonane w roku 2010, mogą być składane do 15 kwietnia 2010 roku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności: 

§ 7. 1. Zarząd Powiatu Gliwickiego w drodze uchwały powołuje Komisję do spraw dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wyznacza 

jej przewodniczącego. 

2. Wnioski niekompletne mogą być uzupełnione. W przypadku braków formalnych w złożonych wnioskach 

wzywa się wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione 

w zakresie określonym w wezwaniu nie podlegają dalszemu rozpoznaniu.  

3. Komisja sprawdza i opiniuje wnioski pod względem merytorycznym oraz przekazuje Zarządowi Powiatu 

Gliwickiego, zestawienie prawidłowo sporządzonych wniosków wraz z propozycją udzielenia dotacji oraz informację 

o wnioskach nie spełniających wymogów.  

§ 8. 1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Gliwickiego na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego. 

2. W uchwale Rada Powiatu Gliwickiego określa nazwę podmiotu, któremu udziela się dotacji, wykaz prac oraz 

kwotę dotacji.  

§ 9. 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji powiadamia się podmioty ubiegające się o dotacje, 

w terminie dwóch tygodni od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały. 

2. W terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę Powiatu Gliwickiego uchwały przyznającej dotacje, 

Zarząd Powiatu Gliwickiego zawiera z dotowanym podmiotem umowę określającą w szczególności: 

3. W celu zapewnienia jawności informacji o udzielonych dotacjach: 

Rozdział 3 

Sposób rozliczania, nadzoru i kontroli  

§ 10. 1. Na zlecenie Starosty, przez upoważnione przez niego osoby, może być przeprowadzona u podmiotu 

kontrola. 

2. Kontrola winna obejmować w szczególności: 

§ 11. Podmiot zobowiązany jest do: 

§ 12. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie protokół komisyjnego odbioru prac oraz sprawozdanie dotowanego 

podmiotu z realizacji zadania, na które udzielono dotacji. 

2. Odbioru dokonują osoby upoważnione przez Starostę.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.  

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

Śląskiego.  

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania 

tego zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji 

tej przynależności; 

5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 

dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 

wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

8) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku;

2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni 

publicznej; 

3) promowanie kultury oraz historii Powiatu Gliwickiego.

1) opis prac przy zabytku i termin ich wykonania;

2) kwotę dotacji, zasady jej przekazania;

3) zobowiązanie się podmiotu dotowanego do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych 

przyznanych na prace z innych źródeł; 

4) zobowiązanie się podmiotu do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby 

oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w części z otrzymanej dotacji 

zawierały klauzulę potwierdzającą ten fakt w brzmieniu „Dotacja Powiatu Gliwickiego zgodnie z umową nr ….” 

oraz „Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie ….”; 

5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Powiat Gliwicki w zakresie przeznaczenia

dotacji i wykonania prac; 

6) warunki i sposób zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

7) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji; 

1) Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłasza informację o przyznanych dotacjach na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 1 miesiąca od dnia podjęcia 

uchwały Rady Powiatu Gliwickiego; 

2) Zarząd Powiatu Gliwickiego prowadzi rejestr udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione do 

udzielenia dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Gliwickiego w danym roku budżetowym. 

1) sprawdzenie przebiegu realizacji prac pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową;

2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania ( w szczególności znajdujących się 

w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową

i zasadami rachunkowości. 

1) wydatkowania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007

roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami); 

2) celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków i uzyskiwania najlepszych efektów;

3) zamieszczania we wszystkich wydawanych przez siebie materiałach informacyjnych, promocyjnych 

i wydawnictwach informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego („Dotacja została udzielona ze 

środków Powiatu Gliwickiego” oraz umieszczania herbu Powiatu Gliwickiego, który dostępny jest na stronie 

internetowej powiatu z opisem ,,Powiat Gliwicki”); 

4) złożenia sprawozdania z wykonanych prac w terminie do 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania 

zadania, nie póżniej niż do 10 listopada roku, w którym dotacja została udzielona. Do sprawozdania podmiot jest 

zobowiązany dołączyć kopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych, potwierdzone za zgodnośc 

z oryginałem. Wzór sprawozdania z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego 

określa załącznik nr 2 do uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Gliwickiego  

 

Tadeusz Mamok 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XLIV/301/2010 

Rady Powiatu Gliwickiego 

z dnia 25 lutego 2010 r.
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