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- Projekt - 
Uchwała Nr  XLVIII/      /2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia  24 sierpnia 2006 roku 

 
 
w sprawie: przyj�cia regulaminu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
znajduj�cych si� na terenie powiatu wodzisławskiego. 
                     
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie powiatowym  
(tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r., z pó�n. zmianami), art. 81 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  Dz.U. Nr 162, poz. 1568  z pó�n. 
zmianami) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1 

Przyj�� Regulamin udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie 
powiatu wodzisławskiego, w brzmieniu okre�lonym w zał�czniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu Wodzisławskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 

Województwa �l�skiego, 
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Zał�cznik do uchwały nr XLVIII/      /2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia  24 sierpnia 2006 roku 

 

Regulamin udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na terenie 
powiatu wodzisławskiego 

 

I. Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Prawo do otrzymania dotacji z bud�etu powiatu przysługuje podmiotom posiadaj�cym tytuł 
prawny do zabytku wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, trwałego 
zarz�du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego. 
2. Dotacje mog� by� udzielane wył�cznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które znajduj� si� na 
terenie powiatu wodzisławskiego. 
3. Rejestr zabytków, o którym mowa w ust. 2 prowadzi �l�ski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków. 
 

§ 2 

Dotacja mo�e by� udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytku, zwanych dalej 
w regulaminie zadaniami, ustalonych na podstawie kosztorysu prac opracowanego przez 
osoby posiadaj�ce uprawnienia konstrukcyjno - budowlane w pełnym zakresie.  

 

§ 3 

Dotacja  mo�e obejmowa� nakłady konieczne, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
  
 

§ 4  
 

1. Dotacja mo�e by� udzielona w wysoko�ci do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru. 
2. Je�eli zabytek posiada wyj�tkow� warto�� historyczn�, artystyczn� lub naukow� albo 
wymaga przeprowadzenia zło�onych pod wzgl�dem technologicznym prac lub robót, dotacja 
mo�e by� udzielona w wysoko�ci do 100% nakładów koniecznych do wykonania tych zada�. 
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II. Tryb post�powania o udzielenie dotacji. 

§ 5 

W celu zapewnienia jawno�ci post�powania Zarz�d Powiatu Wodzisławskiego zamie�ci 
ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o dotacj� na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na 
terenie powiatu wodzisławskiego i terminach ich składania, na tablicy ogłosze� Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu �l�skim oraz na stronie internetowej Powiatu. 

§ 6 

Wniosek podmiotu ubiegaj�cego si� o przyznanie dotacji powinien zawiera� w szczególno�ci: 
 1 ) pismo przewodnie, 
 2 ) projekt lub program prac konserwatorskich, 
 3 ) kosztorys prac opracowany  przez osoby posiadaj�ce uprawnienia konstrukcyjno - 

budowlane w pełnym zakresie, w oparciu o przedmiotowy projekt lub program, 
 4) stosowne decyzje wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenie na budow� 

(je�eli jest wymagane),  
 5 )  informacj� o warto�ci historycznej, naukowej b�d� artystycznej zabytku, 
 6 ) termin i wykonawc� zadania, 
 7 )  wskazanie tytułu prawnego wraz z dokumentami potwierdzaj�cymi ten tytuł. 

§ 7 

Dotacje przyznaje Rada Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu si� z opini� Zarz�du 
Powiatu Wodzisławskiego. 

§ 8 

Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzgl�dnia si� w szczególno�ci: 
 1) merytoryczn� warto�� zło�onego wniosku, jego zbie�no�� z hierarchi� potrzeb i zada� 

powiatu w sferze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
 2) warto�� historyczn�, naukow� b�d� artystyczn� zabytku, 
 3) zakres prac,  
 4) stan techniczny obiektu, 
 5) mo�liwo�ci finansowe powiatu. 
  

§ 9 

 
1. Przekazanie dotacji nast�puje na podstawie pisemnej  umowy na dofinansowanie zadania 

zawartej pomi�dzy Powiatem Wodzisławskim a podmiotem dotowanym. 
2. Umowa o której mowa w ust. 1 powinna okre�la� w szczególno�ci: 

a) szczegółowy opis zadania, miejsce i termin realizacji, 
b) wysoko�� udzielonej dotacji oraz sposób jej przekazywania wraz z podaniem terminu 

jej przekazania, 
c) uprawnienie przyznaj�cego dotacj� do kontroli realizacji zadania  
d) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu jej niewykorzystanej cz��ci, 
e) okre�lenie czasu na jaki umowa zostaje zawarta. 
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III. Sposób rozliczenia i kontroli 

 

§ 10 
  

Podmiot dotowany zobowi�zany jest do prowadzenia, w sposób umo�liwiaj�cy kontrol�, 
wyodr�bnionej ewidencji ksi�gowej dla dokumentowania wydatków realizowanych 
z przyznanej dotacji. 

§ 11 

Podmiot dotowany ma obowi�zek zapewni� kontroluj�cemu wgl�d w realizacj� zadania, na 
które udzielono dotacj�, w ka�dej fazie oraz po jego zako�czeniu. 

§ 12 

Podmiot dotowany zobowi�zany jest do wydatkowania dotacji z bud�etu powiatu, zgodnie 
z zasadami celowego, oszcz�dnego i racjonalnego wydatkowania �rodków i uzyskiwania 
najlepszych efektów. 

§ 13 
 
1. Dotacja nie mo�e by� wykorzystana na inne cele ni� okre�lone w umowie. 
2. Podmiot otrzymuj�cy dotacj� zobowi�zany jest do zło�enia pisemnego sprawozdania 
merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji w terminie okre�lonym w umowie. Do 
sprawozdania podmiot dotowany zobowi�zany jest doł�czy� potwierdzone za zgodno��           
z oryginałem kserokopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych 
po�wiadczaj�cych poniesione nakłady na wykonanie zadania. Podmiot dotowany winien 
przedło�y� do wgl�du kontroluj�cemu zadanie oryginały dokumentów o których mowa w 
zadaniu poprzednim, potwierdzaj�cych poniesienie wydatków sfinansowanych z udzielonej 
dotacji, na których powinien znale�� si� zapis: "Dofinansowano ze �rodków bud�etowych 
Powiatu Wodzisławskiego zgodnie z umow� nr….." . 
3. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi do bud�etu Powiatu w terminie okre�lonym 
w umowie. 
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Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XLVIII/     2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie: przyj�cia regulaminu o udzielanie dotacji  na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków znajduj�cych si� na terenie powiatu wodzisławskiego, sposobu jej 
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. 
 

 

 

 Przygotowany projekt uchwały  ma na celu uregulowanie przyznawania dotacji 

z bud�etu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków znajduj�cych si� na terenie powiatu wodzisławskiego. 

 

Niniejszy projekt uchwały przedkładam Wysokiej Radzie Powiatu Wodzisławskiego 

 
 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Strategii i Rozwoju Powiatu 

 
/-/ mgr Donata Mali�ska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


