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w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w.

Na podstawieart. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawyz 8 marca199!r o samorz4dzie
gminnym(Dz. U. 2001Nr 142, poz. l59l ze zm.) aft. 81 ust. I ustawyz dna23 hpca2003r
6 o"nroni"'zabytkowi opiecenadzabytkami@2. U. 2003Nr 162,poz. 1568,ze zm.)
RadaMiejskauchwala,co nastPPuje:
$ l
Uchwala okre5la szczegolowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej, zwanej dalej
zwane dalej
,dotacj{', na prace ko=nserwatorskie,restauratorskiei roboty budowlane,
,,pracami",przy zabytkuwpisanymdo rejestruzabytk6w.

o
o

$2
Udzielenie dotacji mo2e nast4pi6po zlozeniu przez wla$ciciela lub posiadaczazabytht
wpisanegodo rejestruzabytk6w, zwanegodalej ,,wnioskodawd', wniosku do Burmistrza
MiastaiGminywSzumie.
$3
1 . OkreSlasig nastgpujqcytermin skladaniawnioskow o dotacjg:

,
J.

o
o

zostan4przeprowadzonew danymroku.
Wniosekjest rozpatrywanyw terrninieI miesi4caodterminu zlolernawniosku.
Dotacja mo2eby6 udzielonaw wysoko6ci50% naklad6wkoniecznychna wykonanie
p.u" koorerwaiorskich, restauratorskich lub rob6t budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru. W przypadku jeieli zabytek posiada wyj4tkow4 warto5i
hiitoryczn4 artyJtyczn4lub naukowq albo wymaga przeprowadzenazlozonych pod
wzglgdem technologicznym prac konserwatorskicb, restauratorskich lub robot
bud'owlanych, dotacja moze byi udzielona w wysoko$ci do 100% nakladow
koniecznychna wykonanie tych prac lub rob6t.

s4
1. Wniosek zawieraw szczegolnoSci:
1)
- imig, nazwisko, miejsce zamieszkaniai adres wnioskodawcylub nazwQ,
bqdqcejwnioskodawc4
siedzibgi adresjednostkiorganizacyjnej,
ubiegasig o udzieleniedotacji,
kt6rego
wnioskodawca
u
2) otreSlenieorganu,
3) rodzajprac,
4) okre$leniewysokoScidotacji,o kt6rQubiegasigwnioskodawca,
5) harmonogramrealizacji Prac,
6i oSwiadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi
i kadrowymi zapewniaj4cymiprawidlorv4obslugpwykonanychprac,
7) kosztoryscalkowitych koszt6wprac,
S) t5rtulprawny nieruchomo5cibed4cejzabytkiem'
2. Wz6r wnioskustanowizalqczmkdo uchwaly.
Z, zgodnodd

T\ \

U

$s
W przypadku udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac wykonawca jest obowiq.zany
pr zekazacBu rmi strzowi ;
1) pozwolenie wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie prac,
kt6re majq byd przedmiotem dotacji,
2) pozwolenie na budowp, jezeli prace wymagajquzyskania takiego pozwolenia.

$6
Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, kt6re zostan4przeprowadzonepowinna
okre6lac:

1) zakresplanowanychprac i termin ich realizacji,
2) wysokoSdudzielonejdotacji oraztermin i tryb jej platnoSci,
3) termin wykorzystania dotacji, nie dfuzszy nz do 15 grudnia danego roku
budzetowego,
a) tryb kontroli wykonaniaumowy,
5) termin i sposobrozliczeniadotacji,
6) warunki i spos6b zwrotu niewykorzystanejdotacji lub dotacji wykorzystanej
niezgodniez przeznaczeniem.
$7

o
o

PrzekazanieSrodkowna dofinansowanieodbywasig:
1) w terminach zapewniajqcychfinansowaniezobowiq,zanwynikajqcych z realizacji
zadamalub jako refundacjaponiesionychwydatkow,
2) narachunekbankowywnioskodawcy.
$8
1. Burmistrzprowadzidokumentacjgudzielonejdotacji,kt6ra zawiera:
1) wniosek,
2) umowgo udzieleniedotacji,
3) informacjpo rozliczeniudotacji.
jest w formie pisemnejw urzpdzie.
2. Dokumentacjaprzechowywana

o
o

$e
Burmistrz informuje RadgMiejsk4 o udzielonychdotacjachw sprawozdaniach
z wykonania
budzetugminy.
$10
Uchwalawchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszeria w Dzienniku Urzgdowym
WojewodxwaPomorskiego.
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Wniosekdo BurmisffzaMiastai Gminy w Sztumie
i robotybudowlane
restauratorskie
o udzieleniedotacjicelowejna pracekonserwatorskie,
zabytkow.
rejestru
przy zabytkachwpisanychdo

Wnioskodawca:
(imip, nazwisko i adres zamieszkaniawnioskodawry lub nazwa i adres siedziby
kdacej wnioskodawc4)

jednostki organizacyjnej

o
O

I)ane o zabytku:
Miejscowo66.... .

Powiat.
Gmina.

. . ..adressta^rostwa.
urzgdugminY.
...-.adres

Okre6leniezabytku:
" "pod numerem'

Obiektzostalwpisanyw ksigdzerejestru*
Dokladny adresobiektu
ujawnionaw ksigdzewieczystejKW nr'
NieruchomoS6
w SqdzieRejonowymw....
Wskazanietytutu prawnegownioskodawcydo zabytku:

o
o

okresleniewysokoscidotacji, o lit6r4 ubiegasigwnioskodawca:
" ' slownie'
Ogolnykosztprac objgtychwnioskiem.-. .
... ..-.--.-slownie...
Kwotadotacji
WysokoS6dltacji, o jakq ubiegasig wnioskodawca,wyraZonaw Yow stosunkrdo og6lnych
koszt6wprac..

*Jezeli przedmiotemdotacji maie by6 pra€ przy czpsciachskladowych zabl'tku lub jego przFale2no6ciac\
nale2rypodadnumerrejestnf podjakim wpisanezostalyte czEfcilub przynale2noSci'

opis):
Zakres pHC, kt6re maiQbyd objgte dotacjq (szczeg6lowy
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Termin pzeprowadzenia prac objptych wnioskiem:

Pozwolenie woj ew6dzkiego konserwatora zabytk6w na prowadzenie prac:

. . .. . . . 1d. z .. . .
z drrra
pz
z drna
na
budow
Pozrvolenie

-.. -. -I.dz.

Wykaz prac przeprowadzonych prry zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem
wysokosciponiesionychnaklad6w,w tym ze srodk6w publicznych
Zakres przeprowadzonYch Prac

Rok

Poniesione
wvdatki

Dotacjeze frodk6w
publicznych( wysoko56,
ir6dlo i wskazanieprac' na
kt6re zostalyprzeznaczone)

o
o
Wnioskodawcaubiegasip o dotacjgna praceobjptewnioskiemu innych podmiot6w:
Podmiot, u kt6rego wnioskodawca ubiega
sip o dotacjP

TaVnie*

WysokoS6
wnioskowanej
dotacii

Minister wla3ciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwanarodowego
Woj ewodzki konserwatorzabYtk6w

o
o

Powiat

Gmina
vta3ciwegopodmiotu wpisadwyraz "Tak
w przeciwnymprzypadkuwpisadw1'raz,,Nie".

Zalqczniki do wniosku:
l. pozwolenie wojew6dzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie prac.
2. Pozwolenie na budowP.
3. Tytul prawny do nieruchomoScibedqcejzabytkiem'

B IU R ORADYMIEISKIEI
w SZ'IUMIE
ar zeednoicz orygrneftn

