
 

 

UCHWAŁA NR VI/55/2019 

RADY GMINY LUBACZÓW 

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie l 

ub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) oraz 

art. 221 ust. 4 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 

poz. 2077 z późn. zm.) 

Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Z budżetu Gminy Lubaczów może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

położonym na obszarze Gminy Lubaczów. 

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny 

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

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. 

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań podmiotów wymienionych w ust. 1 dla zapewnienia 

ochrony i konserwacji zabytków. 

§ 3. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości: 

a) do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac, o których mowa w art. 77 pkt 1 – 6 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, zwanej dalej „ustawą”: 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 

b) do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac, o których mowa w art. 77 pkt 7 – 17 ustawy: 

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 

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

zachowania tego zabytku, 
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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) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych 

nieruchomych o własnych formach krajobrazowych, 

9) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu 

parku lub ogrodu, 

10) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku 

wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-9, 

11) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

2. W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek o którym mowa w § 1 posiada wyjątkową wartość 

historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem 

technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona 

do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

3. W przypadku, jeśli stan zachowania zabytku o którym mowa w § 1 wymaga niezwłocznego podjęcia 

prac interwencyjnych (konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych) dotacja może być również 

udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

4. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1, nie może przekroczyć  

100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

§ 4. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek o przyznanie dotacji złożony do Wójta Gminy Lubaczów 

przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Złożenie wniosku o dotacje nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje również 

przyznania dotacji w wysokości wskazanej przez wnioskodawcę. 

4. Określa się następujące terminy składania wniosków o dotacje: 

1) w 2019 r. – w ciągu 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, 

2) w latach następnych – do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym planowane jest udzielenie 

dotacji. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 4, nie ma zastosowania w przypadku gdy zachodzi pilna, uzasadniona 

potrzeba przeprowadzenia prac interwencyjnych wynikających z zagrożenia zabytku, o których mowa 

w § 3 ust. 3. 

6. Wnioski o dotacje złożone po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4, nie będą rozpatrywane. 

7. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć następujące załączniki: 

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, 

2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków, 

3) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem 

dotacji, 

4) aktualne pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia, 
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5) szczegółowy kosztorys prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, 

6) dokumentację fotograficzną stanu zachowania zabytku. 

§ 5. 1. W stosunku do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, udzielenie dotacji stanowi pomoc 

de minimis i następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. 

Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013). 

2. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz 

z wnioskiem: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) dokumentów i informacji określonych w art. 37, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.) 

oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 

poz. 311 z późn. zm.). 

§ 6. 1. Złożone wnioski podlegają weryfikacji i ocenie przez komisję powołaną zarządzaniem Wójta Gminy 

Lubaczów, określającym tryb działania komisji i zasady oceny złożonych wniosków. 

2. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy, Wójt Gminy Lubaczów proponuje w projekcie budżetu 

kwoty dotacji o których mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały. 

3. Dotacje przyznaje Rada Gminy Lubaczów w uchwale budżetowej określającej nawę podmiotu 

otrzymującego dotację, kwotę przyznanej mu dotacji oraz rodzaj przeznaczenia dotacji. 

4. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji w 2019 r. uwzględnia się kwotę zaplanowaną na ten cel 

w budżecie Gminy Lubaczów na 2019 r. 

5. O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji Wójt Gminy Lubaczów pisemnie informuje 

wnioskodawców. Informacje o udzielonych dotacjach ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 7. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Gminą 

Lubaczów a podmiotem, któremu przyznano dotację, określającej w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, na które udzielona została dotacja, 

2) termin realizacji zadania oraz konsekwencje braku lub opóźnienia realizacji, 

3) kwotę dotacji oraz specyfikę, jakie rodzaje kosztów zostaną z niej pokryte, 

4) sposób wypłaty przyznanych środków, 

5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do uzyskania uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

odrębnymi, 

6) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do pokrycia pozostałych kosztów zadania, na które przyznano 

dotację, 

7) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania 

prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji, 

8) określenie terminu i sposobu rozliczania zadania oraz dotacji pod względem finansowym i merytorycznym. 

§ 8. 1. W celu rozliczenia dotacji podmiot, któremu przyznano dotację w sposób i w terminach określonych 

w umowie składa sprawozdanie z wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

Wójtowi Gminy Lubaczów. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, określa: 

1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków 

publicznych, 
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2) zestawienie faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych, wraz z dołączonymi do sprawozdania 

kopiami ww. dokumentów w celu rozliczenia dotacji, ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji 

kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty, wraz z określeniem wysokości 

środków z dotacji finansujących dany wydatek z rachunku. 

3. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 9. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). 

§ 10. 1. Wójt Gminy Lubaczów prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy 

uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych 

przez Gminę Lubaczów. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania, 

2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby łub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, 

której przyznano dotację, 

3) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty 

wypłaconej dotacji, 

4) informacje przekazane Gminie Lubaczów przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji 

o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku. 

3. Każdemu służy prawo wglądu do zestawienia danych, o których mowa w ust. 1, na zasadach określonych 

w przepisach dotyczących dostępu do informacji publicznej. 

§ 11. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów. 

§ 12. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy Lubaczów. 

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XLIII/434/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 

zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

§ 14. Pomoc de minimis, o której mowa w § 5 ust. 1 następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 

nr 1407/2013 najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Lubaczów 

 

 

Roman Cozac 
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