

UCHWAŁA NR XLIX/653/2010
Rady Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
z dnia 5 lutego 2010 r.

w sprawie okreĞlenia zasad udzielania dotacji
na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
połoĪonych na obszarze Gminy Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski, nie stanowiących
jej własnoĞci.
Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390,
z 2006r. Nr 50,
poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007r. Nr 192, poz. 1394 oraz z 2009r.
Nr 31,poz.206 i Nr 97, poz. 804), art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241), Rada Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego uchwala, co nastĊpuje:

§1.1. Uchwała okreĞla:

1/ warunki ubiegania siĊ o dotacjĊ na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
2/ rodzaj danych i informacji, które naleĪy zawrzeü we wniosku o dotacjĊ;
3/ tryb postĊpowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;
4/ postanowienia, jakie winna zawieraü umowa o udzielenie dotacji;
5/ zasady rozliczania, kontroli i zwrotu dotacji;
6/ sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.
2. Znaczenie uĪytych w uchwale pojĊü dotyczących zabytków lub czynnoĞci z nimi
związanych okreĞlają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami oraz rozporządzeĔ wydanych na podstawie tej ustawy.
3. Ilekroü w uchwale jest mowa o:
1/ pracach lub robotach budowlanych przy zabytku – naleĪy przez to rozumieü prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków;
2/ beneficjencie – naleĪy przez to rozumieü podmiot, któremu na zasadach okreĞlonych
niniejszą uchwałą przyznano dotacjĊ z budĪetu Gminy Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski na prace lub
roboty budowlane przy zabytku;
3/ Ğrodkach publicznych – naleĪy przez to rozumieü publiczne Ğrodki finansowe okreĞlone
przepisami o finansach publicznych;
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4/ustawie- naleĪy przez to rozumieü ustawĊ z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póĨn. zm.).
§2.1. Z budĪetu Gminy Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski mogą byü udzielane dotacje
na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych,
wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących siĊ na obszarze Gminy Ostrowiec
ĝwiĊtokrzyski.
2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działaĔ właĞcicieli lub posiadaczy zabytków
dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartoĞciowych elementów substancji zabytkowej,
tworzących ramy przestrzeni publicznej, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku
Miasta oraz dla renowacji wystroju i wyposaĪenia zabytkowych obiektów.
§3.1.O dotacjĊ moĪe ubiegaü siĊ podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku,
o którym mowa w § 2 ust. 1, wynikający z prawa własnoĞci, uĪytkowania wieczystego,
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu lub stosunku zobowiązaniowego.
2.Dotacja moĪe byü udzielona pod warunkiem zastosowania przez beneficjenta dotacji
procedury okreĞlonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o – Prawo zamówieĔ publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póĨn. zm.) w celu wyłonienia wykonawcy prac lub robót
budowlanych przy zabytku.
3.Dotacja moĪe byü udzielona na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy
zabytkach, które zostaną przeprowadzone w roku złoĪenia wniosku lub w roku nastĊpującym
po roku złoĪenia wniosku.
§4.Dotacja moĪe obejmowaü nakłady konieczne na prace lub roboty budowlane przy
zabytkach wymienione w art. 77 ustawy.
§5.Dotacja moĪe byü udzielona do wysokoĞci okreĞlonej w art. 81 ust. 2 ustawy.
§6.1.Udzielenie dotacji moĪe nastąpiü po złoĪeniu przez właĞciciela lub posiadacza
zabytku wniosku w tej sprawie do Prezydenta Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego,
2.Termin składania wniosków okreĞla Prezydent Miasta w drodze zarządzenia i podaje go do
publicznej wiadomoĞci na stronach internetowych UrzĊdu Miasta,
3.Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania siĊ o dotacjĊ
na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytkach - nakazanych przez
ĝwiĊtokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w drodze decyzji, kiedy
zabytek wymaga niezwłocznego podjĊcia robót zabezpieczających przed dalszą jego
degradacją.
§7.1.Wniosek, o którym mowa w § 6, ust. 1 powinien zawieraü:
1/ imiĊ, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwĊ, siedzibĊ i adres
jednostki organizacyjnej, bĊdącej wnioskodawcą;
2/ wskazanie zabytku z uwzglĊdnieniem miejsca jego połoĪenia;
3/ wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;
4/ okreĞlenie prac lub robót, na które ma byü udzielona dotacja i termin ich wykonania;
5/ okreĞlenie wysokoĞci dotacji, o którą ubiega siĊ wnioskodawca;
6/wykaz prac lub robót wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat,
z podaniem wysokoĞci wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
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7/informacjĊ wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych Ğrodkach publicznych,
przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w pkt. 6;
8/ informacjĊ o tym, czy wnioskodawca ubiega siĊ o dotacjĊ na prace lub roboty objĊte
wnioskiem u innego organu mogącego udzieliü dotacji;
9/ informacjĊ o wysokoĞci zaangaĪowanych Ğrodków własnych;
10/ fotograficzną dokumentacjĊ stanu zachowania zabytku.
2.Wzór wniosku okreĞla załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3.Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy
zabytku dołącza siĊ :
1/pozwolenie ĝwiĊtokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
prowadzenie prac, które mają byü przedmiotem dotacji;
2/pozwolenie na budowĊ, jeĞli jest ono wymagane;
3/kosztorys ( wycenĊ ) prac lub robót budowlanych przy zabytku sporządzony przez
osobĊ posiadającą stosowne uprawnienia;
4/harmonogram prac lub robót budowlanych przy zabytku;
5/umowĊ z wykonawcą prac lub robót budowlanych przy zabytku, którego oferta została
wybrana w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6/kopiĊ protokółu z przeprowadzonego postĊpowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
§8.1. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta
Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego w drodze zarządzenia.
2.Regulamin pracy Komisji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
§9.1.Rada Miasta corocznie ustala w budĪecie Gminy wysokoĞü Ğrodków publicznych
przeznaczonych na dotacje.
2.Dotacji udziela Rada Miasta w drodze uchwały na wniosek Prezydenta Miasta.
3.Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera wykaz zabytków, przy których prace lub roboty
budowlane zostały pozytywnie zaopiniowane przez KomisjĊ, o której mowa w § 8 ust. 1.
4.W uchwale Rady Miasta okreĞla siĊ nazwĊ beneficjenta oraz wykaz prac lub robót
budowlanych przy zabytku , na wykonanie których przyznano dotacjĊ oraz kwotĊ przyznanej
dotacji.
§10.1. Przekazanie dotacji nastĊpuje na podstawie umowy okreĞlającej w szczególnoĞci:
1/ zakres planowanych prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin
ich realizacji;
2/ wysokoĞü udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatnoĞci;
3/ tryb kontroli wykonania umowy;
4/ sposób i termin rozliczania dotacji;
5/ warunki zwrotu dotacji ;
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6/zobowiązanie beneficjenta dotacji do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówieĔ publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655
z póĨn. zm.);
7/zobowiązanie beneficjenta dotacji do niezbywania zabytku odnowionego w ramach
przyznanej dotacji, w ciągu 3 lat od daty rozliczenia dotacji.
2.Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§11.1. Przekazanie dotacji moĪe nastąpiü:
1/ w całoĞci – po zakoĔczeniu wszystkich prac lub robót budowlanych przy zabytku, na
wykonanie których została przyznana dotacja i przyjĊciu rozliczenia,
2/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w dwóch czĊĞciach: pierwszej- po
podjĊciu prac lub robót budowlanych przy zabytku, okreĞlonych w § 3, w wysokoĞci
nie wiĊkszej jednak niĪ 50% kwoty udzielonej dotacji, drugiej- po zakoĔczeniu
wszystkich prac lub robót, na wykonanie których została przyznana dotacja i przyjĊciu
rozliczenia.
2.W celu rozliczenia dotacji, beneficjent dotacji składa sprawozdanie z wykonania prac lub
robót Prezydentowi Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego, za poĞrednictwem Wydziału
Gospodarki Komunalnej UrzĊdu Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego, okreĞlające:
1/ całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte ze
Ğrodków publicznych uzyskanych od innych podmiotów niĪ Gmina Ostrowiec
ĝwiĊtokrzyski;
2/ protokół odbioru przez właĞciwe słuĪby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub
robót budowlanych przy zabytku;
3/ kserokopie faktur i rachunków,
4/ oryginały faktur i rachunków celem ich skasowania,
5/ zestawienie rachunków lub faktur, ze wskazaniem nr ksiĊgowego, nr pozycji kosztorysu,
daty wystawienia rachunku lub faktury, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz
z okreĞleniem wysokoĞci Ğrodków publicznych z dotacji finansujących dany rachunek
lub fakturĊ, oraz nazwy wystawcy rachunku lub faktury,
6/ oĞwiadczenie o zgodnoĞci dołączonych danych ze stanem faktycznym.
3.Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§12.W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
dotacja podlega zwrotowi na warunkach okreĞlonych w umowie, a beneficjent dotacji traci
prawo do ubiegania siĊ o dotacjĊ z budĪetu Gminy przez kolejnych 10 lat.
§13.1.Wydział Gospodarki Komunalnej UrzĊdu Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
prowadzi dokumentacjĊ udzielonych przez RadĊ Miasta dotacji oraz informuje o udzielonych
dotacjach inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty przy zabytkach.
2.Dokumentacja zawiera:
1/ imiĊ, nazwisko, miejsce zamieszkania osoby albo nazwĊ, siedzibĊ i adres jednostki
organizacyjnej, której przekazano dotacjĊ;
2/ wskazanie zabytku, z uwzglĊdnieniem miejsca jego połoĪenia;
3/ zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku, na wykonanie których udzielono
dotacji;
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4/ kserokopiĊ uchwały Rady Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego o przyznaniu dotacji;
5/ kserokopiĊ umowy o dotacjĊ;
6/ datĊ realizacji umowy;
7/ wysokoĞü przekazanej dotacji, informacjĊ, czy kwota tej dotacji została w całoĞci
rozliczona,
8/ informacje przekazane Gminie przez inne organy udzielające dotacji na prace lub roboty
budowlane przy zabytku;
9/ adnotacje o podaniu informacji o uchwale o przyznaniu dotacji do publicznej
wiadomoĞci oraz o datach wywieszenia tej informacji na tablicy ogłoszeĔ.
3.Wydział
Gospodarki
Komunalnej
UrzĊdu Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
niezwłocznie ogłasza na tablicach ogłoszeĔ UrzĊdu Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
uchwałĊ o przyznaniu dotacji.
4.UchwałĊ , o której mowa ust. 3 wywiesza siĊ na okres 1 miesiąca.
5.KaĪdemu słuĪy prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, na zasadach
okreĞlonych w przepisach dotyczących dostĊpu do informacji publicznej.
§14.Wykonanie uchwały powierza siĊ Prezydentowi Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego.
§15.Uchwała wchodzi w Īycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
UrzĊdowym Województwa ĝwiĊtokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/653/2010
Rady Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
z dnia 5 lutego 2010 r.
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE,
RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO
REJESTRU
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY
A. DANE O ZABYTKU:
1. NAZWA ZABYTKU,

NAZWA ZADANIA

2. DANE O ZABYTKU
nr w rejestrze zabytków:
wpis z dnia:
3. DOKŁADNY ADRES ZABYTKU LUB MIEJSCE JEGO PRZECHOWYWANIA

4. UZASADNIENIE istotnego znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego zabytku dla
miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego

1

B. WNIOSKODAWCA:
1. IMIĉ I NAZWISKO / NAZWA

2. ADRES / SIEDZIBA

3. NR NIP:
4. INNE DANE (dot. jednostek organizacyjnych):
1) FORMA PRAWNA
2) NAZWA I NR REJESTRU
DATA WPISU DO REJESTRU / EWIDENCJI
NR REGON:
OSOBY UPOWAĩNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY (zgodnie z danymi
rejestrowymi):

4. BANK (nazwa, adres) I NR KONTA WNIOSKODAWCY:

C. TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM:

(własnoĞü, uĪytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe, trwały zarząd, stosunek
zobowiązaniowy)
Dla nieruchomoĞci prowadzona jest przez Sąd
..........................................................................................................(podaü właĞciwy)
ksiĊga wieczysta nr
...............................................................................................................................................................
......
zbiór dokumentów nr (w przypadku braku ksiĊgi wieczystej)
......................................................................................................
D. UZYSKANE POZWOLENIA:

2

1. Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku
wydane przez:
z dnia:

nr pozwolenia:

2. Pozwolenie na budowĊ
wydane przez:
z dnia:

nr pozwolenia:

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH
A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I JEGO CHARAKTERYSTYKA:

B. UZASADNIENIE CELOWOĝCI PRAC LUB ROBÓT:

3

C. TERMIN REALIZACJI: (planowany termin rozpoczĊcia i zakoĔczenia prac, w wypadku
etapowania prac naleĪy dodatkowo okreĞliü termin rozpoczĊcia i zakoĔczenia etapu objĊtego
wnioskowaną dotacją )

D. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT ORAZ ħRÓDŁA ICH
SFINANSOWANIA:
udział w
przewidywane koszty realizacji
całoĞci
prac lub robót
zakres rzeczowy
kwota
kosztów (w
oraz Ĩródła ich sfinansowania
%)
ogółem
przedmiot i kwota wnioskowanego
dofinansowania ze Ğrodków miasta
Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
udział Ğrodków własnych
udział Ğrodków pozyskanych z:
−

budĪetu paĔstwa

budĪetów jednostek
samorządu terytorialnego
−
innych Ĩródeł
(naleĪy wskazaü jakich )
−

−
−
−
III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
Wykaz wykonanych przez wnioskodawcĊ w okresie ostatnich 5 lat prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym / ruchomym, wpisanym do rejestru
zabytków z podaniem wysokoĞci wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, w tym
sfinansowanych ze Ğrodków publicznych
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rok

zakres wykonanych prac

poniesione
wydatki

dotacje ze Ğrodków
publicznych (wysokoĞü,
Ĩródło i przeznaczenie)

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (np. aktualny wypis z rejestru gruntów lub
aktualny odpis z ksiĊgi wieczystej – waĪne 3 miesiące),
kosztorys ( wycena ) przewidzianych prac lub robót potwierdzony przez osobĊ uprawnioną,
decyzja właĞciwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót,
pozwolenie na budowĊ ,
projekt lub program prac,
informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
zgoda, o której mowa w par.8 ust. 1 pkt 10 Uchwały, właĞciciela (współwłaĞcicieli) zabytku
nieruchomego lub uĪytkownika wieczystego nieruchomoĞci gruntowej, bĊdącej zabytkiem
nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaĞciciel,
podmiot, na rzecz którego jest ustanowiony trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe lub tytuł
wynikający ze stosunku zobowiązaniowego,
zaĞwiadczenie o niezaleganiu z płatnoĞciami podatków na rzecz Gminy.

WSZYSTKIE KOPIE DOKUMENTÓW WINNY BYû POTWIERDZONE URZĉDOWO LUB
PRZEZ WNIOSKODAWCĉ ALBO OSOBE UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA
WNIOSKODAWCY
Dotacje przyznawane są na zasadach okreĞlonych w uchwale Nr ……….. Rady Miasta Ostrowca
ĝwiĊtokrzyskiego z dnia………………… w sprawie zasad udzielania dotacji
na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków połoĪonych na obszarze Gminy Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski nie stanowiących jej
5

własnoĞci(Dziennik UrzĊdowy Województwa ĝwiĊtokrzyskiego Nr ...., poz. ....)
W przypadku stwierdzenia, Īe we wniosku podano nieprawdziwe dane Gmina Ostrowiec
ĝwiĊtokrzyski zastrzega sobie prawo do Īądania zwrotu przyznanych Ğrodków.
V. PODPISY : W przypadku otrzymania dotacji zobowiązujĊ siĊ do wydatkowania przyznanych
Ğrodków na realizacjĊ wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieĔ publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póĨn. zm.)
1. Podpis Wnioskodawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

(podpis/y)
Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski, data

(pieczątka)

2. Potwierdzenie przyjĊcia wniosku wraz z załącznikami

data przyjĊcia, imiĊ i nazwisko osoby przyjmującej wniosek

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/653/2010
Rady Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
z dnia 5 lutego 2010 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI
rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
połoĪonych na obszarze Gminy Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski, nie stanowiących jej własnoĞci
Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z treĞcią § 6, ust. 3 uchwały
Nr ………………….. Rady Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego z dnia ………………………
w sprawie okreĞlenia zasad o udzielanie dotacji dla podmiotów prywatnych na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, połoĪonych na obszarze Gminy Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski.
§1.PodstawĊ pracy Komisji stanowią udokumentowane wnioski o dotacje złoĪone przez
podmiot bĊdący właĞcicielem lub posiadaczem zabytku, a takĪe podmiot, który do tego
zabytku posiada tytuł prawny wynikający z uĪytkowania wieczystego, ograniczonego prawa
rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego podmiotów prywatnych
złoĪone w terminie okreĞlonym w cyt. uchwale. Wnioski złoĪone po terminie wyznaczonym
przez Prezydenta Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego lub niekompletne nie bĊdą
rozpatrywane.
§2.Do zadaĔ Komisji naleĪy opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków,
§3.1.Komisja dokonuje oceny wniosków według nastĊpujących kryteriów:
1/dostĊpnoĞü zabytku dla ogółu społecznoĞci lokalnej i turystów, oraz rola zabytku
w kształtowaniu przestrzeni publicznej,
2/ promowanie kultury oraz historii Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego,
3/ ranga zabytkowo-artystyczna obiektu,
4/ stan zachowania obiektu,
5/ fakt kontynuowania prac,
6/ wysokoĞü zaangaĪowanych Ğrodków własnych wnioskodawcy,
7/ sytuacja finansowa i majątkowa wnioskodawcy.
2.Preferuje siĊ prace kompleksowe, moĪliwe do realizacji w ciągu jednego roku.
§4.1.Komisja pracuje na posiedzeniach, którym przewodniczy Skarbnik Gminy lub
upowaĪniona przez niego osoba, zwana dalej Przewodniczącym.

-2-

2.Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
§5.1. Komisja podejmuje decyzje na zasadzie consensusu lub tajnego głosowania, o ile
do consensusu nie dojdzie, w obecnoĞci całego jej składu, zwykłą wiĊkszoĞcią głosów.
2.Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego wykaz zawierający
zestawienie pozytywnie przez nią zaopiniowanych wniosków,
3.Protokoły z posiedzeĔ Komisji oraz wykaz, o którym mowa w ust. 2, podpisuje
Przewodniczący.
§6.ObsługĊ administracyjno – techniczną Komisji sprawuje Wydział Gospodarki
Komunalnej UrzĊdu Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/653/2010
Rady Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
z dnia 5 lutego 2010 r.

UMOWA NR ………………………………….
zawarta w dniu ............................... r. w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim
pomiĊdzy Gminą Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski, z siedzibą w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim,
ul. Głogowskiego 3/5, reprezentowaną przez :
1..............................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................
zwaną dalej "Dotującym"
a .........................................................................................................................................................
z siedzibą w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim, ul. …………………………………………………………..
reprezentowanym przez :
3..............................................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................................
zwanym dalej "Beneficjentem",
§ 1. 1.Przedmiotem
umowy
jest
dofinansowanie
realizacji
zadania
pn.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
na które zostają przyznane Ğrodki z budĪetu Gminy Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski.
2. Opis zadania zawiera wniosek Dotowanego wraz ze szczegółową kalkulacją realizowanego
zadania, który stanowi integralną czĊĞü niniejszej umowy.
§ 2. 1. Na realizacjĊ zadania wymienionego w § 1 Dotujący przyznaje Ğrodki w wysokoĞci
..........................................(słownie .................................................................................... złotych)
w formie dotacji.
2.Całkowity koszt
zadania
przewidzianego
na
rok
................................
wynosi
............................................ (słownie:............................................................... złotych) , przy czym
dotacja stanowi ........................................
3.ĝrodki na realizacjĊ zadania zabezpieczone są w uchwalonym budĪecie Gminy na rok
................................... dz. ……, rozdz. ……………., § ...............................
4. Przyznane Ğrodki finansowe zostaną przekazane na rachunek bankowy Dotowanego
nr rachunku ............................................................................................................... na podstawie
przedłoĪonych faktur.
5.Zadanie moĪe byü rozliczane jednorazowo w całoĞci lub etapowo jednak przy zachowaniu
zasady rozliczania proporcjonalnego do wysokoĞci udzielonej dotacji (procentowo) z obowiązkiem
rozliczenia całoĞci zadania zgodnie z § 5 ust. 3.

- 2 § 3. 1. Przyznane Ğrodki finansowe, okreĞlone w § 2 ust.1, Beneficjent jest zobowiązany
wykorzystaü do dnia ………………………………………………………………..r.
2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy.
§ 4. Beneficjent zobowiązuje siĊ do wykorzystania przekazanych Ğrodków finansowych zgodnie
z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach okreĞlonych niniejszą umową.
§ 5. 1. Dotujący sprawuje kontrolĊ prawidłowoĞci wykonywania zadania przez Beneficjenta,
w tym wydatkowania przekazanych mu Ğrodków finansowych.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upowaĪnieni pracownicy Dotującego mogą badaü
dokumenty i inne noĞniki informacji, które mają lub mogą mieü znaczenie dla oceny prawidłowoĞci
wykonywania zadania, oraz Īądaü udzielenia ustnie lub na piĞmie informacji dotyczących
wykonania zadania. Beneficjent na Īądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyü lub
udostĊpniü dokumenty i inne noĞniki informacji oraz udzieliü wyjaĞnieĔ i informacji w terminie
okreĞlonym przez kontrolującego.
3. Beneficjent składa Dotującemu sprawozdanie koĔcowe z wykonywania zadania na formularzu
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Sprawozdanie powinno zostaü dostarczone w terminie
nie póĨniej niĪ 30 dni po ustalonym terminie realizacji zadania lub jego czĊĞci, jednak nie póĨniej
niĪ do dnia…………………………. roku.
4. Beneficjent moĪe Īądaü przedłoĪenia sprawozdania czĊĞciowego z wykonania zadania
w wyznaczonym przez siebie terminie.
§ 6.Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia, w sposób umoĪliwiający kontrolĊ,
wyodrĊbnionej ewidencji dla dokumentowania wydatków realizowanych ze Ğrodków przyznanej
dotacji.
§ 7.Beneficjent zobowiązany jest do wydatkowania Ğrodków dotacji z budĪetu Gminy zgodnie
z zasadami celowego, oszczĊdnego i racjonalnego wydatkowania Ğrodków i uzyskiwania
najlepszych efektów.
§ 8. 1. Beneficjent zobowiązany jest na oryginałach dowodów ksiĊgowych zamieszczaü klauzule :
„Dofinansowano ze Ğrodków budĪetowych Gminy Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski, zgodnie
z umową nr .............” oraz „Wydatek zrealizowano zgodnie z ustawą Prawo zamówieĔ
publicznych w trybie ....................................”.
2. Kserokopie dokumentów, które stanowią rozliczenie dotacji winny byü uwierzytelnione przez
osobĊ dokonującą kontroli „Stwierdzam zgodnoĞü z oryginałem” oraz znaleĨü siĊ w aktach
sprawy.
3. Beneficjent zobowiązany jest do zamieszczania w widocznym miejscu, w swojej siedzibie
informacji o tym, Īe realizowane zadanie jest dotowane ze Ğrodków budĪetu Gminy Ostrowiec
ĝwiĊtokrzyski.
4. ObsługĊ ksiĊgową w zakresie realizacji dotowanego zadania prowadziü bĊdzie :
...................................................................................................................................................
§ 9. Umowa moĪe byü rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia
okolicznoĞci, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialnoĞci, a które uniemoĪliwiają wykonywanie
umowy.
§ 10. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot Ğrodków
finansowych Strony okreĞlą w sporządzonym protokole.

- 3 § 11. Umowa moĪe byü rozwiązana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, przez co rozumie
siĊ w szczególnoĞci:
1) przeznaczenie dotacji na finansowanie prac lub robót przy zabytku niezgodnych z zakresem
i warunkami udzielonych pozwoleĔ;
2) zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie
wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceĔ pokontrolnych;
3) nierozliczenia dotacji;
4) nieprzedłoĪenia sprawozdaĔ, o których mowa w § 5 ust.3 i 4.
§ 12. Dotacja :
1) nie wykorzystana;
2) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
3) pobrana w nadmiernej wysokoĞci ( przez co rozumie siĊ w szczególnoĞci przypadki, gdy
poza dotacją okreĞloną umową – Beneficjent otrzymał na dofinansowanie zadania dotacjĊ
ze Ğrodków ministra właĞciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
lub ĝwiĊtokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków );
4) pobrana nienaleĪnie;
podlega zwrotowi do budĪetu Gminy na zasadach okreĞlonych w przepisach o finansach
publicznych.
§ 13. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Dotującego sprawozdania,
o którym mowa w § 5 ust. 3 oraz podpisaniu przez Dotującego i Beneficjenta protokołu
koĔcowego.
§ 14. Beneficjent oĞwiadcza, Īe w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzieĔ wystąpienia
z wnioskiem o udzielenie dotacji, uzyskane dotacje ze Ğrodków publicznych wykorzystał zgodnie
z przeznaczeniem.
§ 15. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaĪnoĞci.
§ 16. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje siĊ przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).
§ 17. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
Strony poddadzą rozstrzygniĊciu właĞciwego, ze wzglĊdu na siedzibĊ Dotującego, sądu
powszechnego.
§ 18. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla kaĪdej ze Stron.
Beneficjent:

Dotujący:

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski


Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/653/2010
Rady Miasta Ostrowca ĝwiĊtokrzyskiego
z dnia 5 lutego 2010 r.
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Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski
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