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z dnia 19 lipca 2016r.

w  SPI.aWie  Ogloszenia  naboru  wniosk6w  o  udzielenie  przez  gmine Drawsko  Pomorslde
dotacji w roku 2016 na  place konservatorshie, restauratorskie lub  roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w.

Na podstawie §5 ust.  1 uchwaly Nr X/62/201 5 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorshin
z  dnia  28   maja  2015   r.   w  sprawie   okre5lenia  zasad  udzielania  przez  gming  Drawsko
Pomorskie  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy
zab)rdcu  \xpisan)-  do  rejestru  zabytk6w    (Dz.  Urz.  Woj.  ZachodIliOPOmOrSkiegO  Z  2015r.

poz. 2290) zarzqdzam, co mast?puje:

§1.  1. Oglasza sic nab6r \uniosk6w o udzielenie z budzetu gminy Drawsko Pomorskie dotacji
w roku 2016 na place  konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku
\xpisanym do rejestru zabytk6w.
2. Wanna naboru \uniosk6w, o lct6rych mowa w ust.  1,   zawine sq w informacji o naborze
\uniosk6w stanowiqcej zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

?2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zalapznik do zarzqdzenia Nr_lOll201 6
Burmistrza Drawska Pomorskiego

zdnia   19  Iipca2015 r.

Burmlstrz Drawska Pomorskiego

oglasza
NAB6R WNIOSK6w

o udzielenie z budZetu gminy Drawsko Pomorskie dotacji w roku 201 6 na prace konserwatorskie,  restauratorskie
lub  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w

Podstawa prauna:

Uchwata  Nr Xre2#016  Rady Miejskiel  w Drawsku  Pomuskim  z dnia 28  maja 2015  r.  w sprawie okreSlenla zasad

udzielania  z  budZetu  gminy  Drawsko  Pomorskie  dotacji  ne  prace  konsenIVatOrSkie,   reStauratOrSkie  lub  robOty

budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabysk6w  (Dz.  Urz.  Woj.  Zachodniopomorskiego  z  2015  r.  poz.
+J90).

I.  Dotacja  moZe  obejmowa6  wydatki  na  naktady  okreSlone  w  art.  77  ustawy  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami  (Dz.  U.  z 2014  r.  poz.  1446 ze zm,)

ll.  Uprawnieni wnioskodawcy:  o dotacje mole ubiega6 sis kaZdy podmiot posiadajapy tytut prawny do zabytku
wynikajapy  z  prawa  wtasnoSci,  uZytkowania  wieczystego,  trwalego  zarza;du,  ograniczonego  prawa  rzeczowego
albo stosunku zobowiazaniowego.

Ill.  Zasady i  tryb  przyznawania  dotacji  okreSla  uchwata  Nr X/62/2016  Rady  Miejskiej  w  Drawsku  Pomorskim  z
dnia  28  maja  2015  r.  w  sprawie  okre5lenla  zasad  udzielania  z  budZetu  gminy  Drawsko  Pomorskie  dotacji  na

prace  konserwatorskiel  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytk6w  (Dz.
Urz.  Woj.  Zachodniopomorskiego z 2015  r,  poz.  2290).

lV. Termin  i warunki \^rykorzystania dotacji:

1)     termin  realizacji zadah dotowanych- do 30 listopada 2016 r.;

2)     wnioskodawca moZe wystapi6 z kilkoma wnioskami o dotacje przy wiecej niZjednym zabytku;
3)     dotacja    nie    moZe    bye    przeznaczona    na    finansowanie    kosztow    stalych    dziatalnoSci    podmiotu

ubiegajapego  sis  o  dotacjel  ani  na  zakupy  i  zadania  inwestycyjne  oraz  prace  remontowo  -  budowlane
nie objete wnioskiem oraz zawarta umowq a  udzieleniu dotacjil,

4)     Srodki finansowe przekazane zostana w formie przelewu na rachunek bankowy dotowanego;
5)     w ramach  realizacji zadania dotowany zobowiazanyjest m.in. do:

a)   wykonania zadania, o ktorym mowa powyZej w spos6b , o kt6rym mowajest art. 44 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.URE]. poz. 885 ze zm.)

b)   wydatkowania  przyznanych  Srodk6w  finansowych  (zgodnie    z  obowiazujapymi  przepisami,  w

tym  ustawa Prawo  zam6wiefi  publicznych,  o  ile dotyczy)  tylko  na to  zadanie,  na  kt6re  zostaly

przyznane Srodki dotacji]
a)    prawidlowego i terminowego rozliczenia przyznanych Srodk6w finansovych,
d)   zwrotu    n'lewykorzystanej    dotacji    w    caloSci    lub    cze§ci    lub    wykorzystanej    niezgodnie    z

przeznaczenieml  na  zasadach  okreSlonych  w  umowiel  ktorej  wz6r stanowi  zala;cznik  nr 2  do
niniejszej informacji oraz ustawie o finansach  publicznych.

V. Wymagania formalne:



Wnioski  naleZy  sktada6  na  formularzu  stanowia;cym  zala;cznik  nr  1   do  niniejszej  informacji  oraz  dostepnym  w
Biuletynie    lnformacji    Publicznej    Urzedu    Miejskiego   w   Drawsku    Pomorskim    pod    adresem    internetowym:
\"rv.umig. drawskopomorskie.ibi p. pl

Do wniosku  naleZy dotapzy6:
1)     aktualnafotograficzna_dokumentacje stanu istnieja:cego zabytku ze szczeg6lnym uwzglQdnieniem CZ?Sci

zabytku objetej wnioskiem (5-20 fotografii);
2)     kopie pozwolenia Wojewidzkiego Konserwatora Zabytk6w na przeprowadzenie prac, kt6re maja. bye

przedmiotem dotacjil a w przypadku wniosku o clotacje na sporzaclzenie dokumentacji) zalecenia
konserwatorskie.

WyZej  vymienione  zala;czniki  stanowia  integralna  czeS6  wniosku.  Wszystkie  zalapzniki  do  wniosku,   beda;ce
kopiami   dokument6w   powinny   bye   potwierdzone  za  zgodnoS6  z  oryginalem   przez  osob?   upowaZniona  do
rep rezentowania wnioskod awcy.

VI. Miejsce i termin sl(ladania wniosk6w:

Wnioski w zamknietej i opiecz?towanej kopercie z deoiskiem: "wniosek a udzielenie dotacif na Drace
konsenMatOrskie DrZV Zabviku"  naleZ\/ sklada6 do crodzinv 14:00 dnia 1 1.08201 6 r.fdecvduie data wDIw/u
do Urzedu  Mieiskieao w Drawsku PomorskimL Wnioski ztoZone po terminie nie zostana. rozpatrzone.

Wnioski  nale2y sktada6 w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Dra\^/skul  Pomorskim  (poll  21 0) IUD przesta6 poczta
naadres:
Urzqd  Miejski w Drawsku Pomorskim
uI. Gen. Wl.  Sikorskiego 41

78 - 500 Drawsko Pomorskie

Wniosek  o  udzielenie  dotaQji  Sktada  Si?  W jednym  Oryginalnym  egZemPlarZu.  Wniosek  powinien  sklada6  sis  z

obowiazujapego   formularza   i   kompletu   zalapznik6w.   Wszystkie   rubryki   formularza  wniosku   naleZy  \vypetni6
wymaganatreScialub zwrotem "nie dotyczy"I  cz)rfelnym  pismem  (moZna odrecznie), w jezyku  potskiml w walucie

PIN.  Wniosek  musi  bye  opieczetowany  i  podpisany.  Formufarz  wniosku  i  zatapzniki  naleZy spiai  wg  kolejnoSci
stron (nie bindowa6).

lnformady  udziela:  Daniel  Puchalski,  samodzielne stanowisko ds.  rozwqju  lokalnegol  pod  nr tel.:(94)  34 46  834'
ermalkd. DuChalSki@d raWSkO. PI

VIl. Termin) tryb oraz kr)rferia stosowane przy dokon)n^/aniu \^ryboru wniosk6w:

1)     wnioski  przekazane b?da pod obrady KomiSji  powolanej  przez Burmistrza Drawska Pomorskiego
2)     Komisja    ocenia    wnioski     pod     wzgquem     formalnym     i     mer)rforycznym     oraz     przekazuje     list?

rekomendowanych  podmiot6w,  ktorym  rekomenduje  si?  udzielenie  dotaQji  Z  POdaniem  vySOkO§Ci  k\^/Ot

dotacji dla poszczeg6Inych zadafl, i przedstawia ja. Burmistrzc)wi  Drawska Pomorskiego

Ocena wniosk6w:

1 )     Wnioski sa. rozpatrywane przez komisj? powol)n^/ana przez Burmistrza Drawska Pomorskiego, zwana
dalej thife".

2)     Zasady i tryb pracy komisti okreSla Burmistrz Drawska Pomorskiego w drodze zarzqdzenie.
3)     Komisja ma pra\^ro zwraca6 sis o opinie w sprawie ztoZonych wniosk6w do Zachodniopomorskiego

WQjeW6dzkiego Konse"atora Zab)rfk6w oraz os6b posiadqjapych speQjaliStyCZna.WiedZe W dZiedZinie,

kt6rej nabdr dotyczy.
4)     Do zadah komisti nalely

a)     dokonanie oceny formalnej i mer)itorycznej zfoZonych wniosk6w;



b)     przygoto\^/anie  \^/ykazu   podmiot6w,   kt6rym   rekomenduje  sis   ndzielenie  dotacji   z   podaniem

\vysokoSci  kwot  dotaQji  dfa  POSZCZeg6lnych  zadah'  i  przedstawienie jej  Burmistrzowi  Drawska

Pomorskiego.
5)     Wnioski  poddawane sa vI/St?Pnej OCenie formalnej,  W kt6rej kryteria  pozostawienla bez rozpoznania,  bez

moZliwoSci  uzupetnienfa stanowiq;

a)     ztoZenie wniosku  po terminie;

b)    niezgodnoS6 zakresu  rzeczo\uego uniesku z wykazem naklad6w uskazanych w aEiZZ ustavy
o ochronie zabytk6vI/ i OPieCe ned Zabytkami;

c)     zlo2enie \^miosku  przez podmiot nieuprawnfony.

6)     Ocenie   mer)horysznej   podlegaja  unioski)   ktore   przeszty  pozyt)M/nie  WStePna  OCene   formalna  OraZ
unioski, w kt6rych  braki formalne zostaty uzupelnione.

7)     Wnioskodawcyl   kt6rysh  wnioski  bedq  posiadaly  braki  formalne)  zostana wezwani  za  poSrednictwem

poczty e-mail do  ieh  uzupelnienfa w terminie 7 dni.  Termin liczonyjest od dnia vy)rslania ermaila na adres

poczty elektronicznej  podany przez wnioskodawce \^re unfosku.
8)     O   terminie   ztoZenfa   uzupelnienia   decyduje   data   jego   wplyIVu   dO   Urzedu   Miejskiego   w   Drawsku

Pomorskinl.
9)     Wnioski  pozostawia sis bez dalszego rozpoznania w przypadku,  gdy:

a)     pomlmo uzupetnienfa posiaddyabraki;
b)    uzupetnienfa dckonano po wyznaczonym terminie.

1 0)   Przy ocenie merlitOryCZnej WnlOSk6w przez komiSje zastosowanie majq nest?pujape kryteria:

a)     stan     zagroZenfal     w    jakim     znajduje     sis     obiekt     \vymagqjapy     prac     konsen^/atorskichl
restauratorskich lub robot budowlanychl

b)    znaczenie zaMku dla dziedzictw/a kulturowego,  ze szczeg6lnym  uwzglednreniem jego warfoSci
historycznej,  artystycznej  lub  nauko\^/ej;

c)     dostepnoS6 publiczna zab)rfku  po zakohczeniu  prac)

a)     kontynuowanie prac rozpoczetych w poprzednich latach,
e)     pozyskanie 5rodktw finansowych z innych Zfodet,

i)      zaangaZowanie finansowe wnioskodawcy.
ll)  W  przypadku  ztoZenie vI/ieCej  nit jednegO uniOSku  na jeden  ObiekL  komiSja  dokona  ieh  wstepnej  oceny

merytorycznej  i wybierze jeden z nieh,  kt6ry b?dzie podlegal dalszemu rozpoznaniu.

12)   Decyzje o udzielenin  IUD  nle udzieleniu dotaQji  POdejmuje Rada Midyska w Drawsku  Pomorskim w drodze

uchwaly,  na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego.
13)  Przyznana  kwota  dotaQji  mOZe  bye  niZsza  od  unioskowanej.  JeZeH  unioskodawca  w  takim  wypadku

podejmuje  si?  realizaQji  Zadanial jest on  ZObOWiaZany  PrZed  POdPiSaniem  umOvy dO  aktualiZaQii  ZakreSu
oraz kosztorysu prac konsen^/atorskich  lub  robot budowlanych.

14)  Wnioskodawcy,  ktorym zostala przyznana dotaQja,  ZObOWiaZanl  Sa W WyZnaCZOnym terminie dO ZIOZenfa

nast?ptryh dokunent6w:
a)    aktualnego dokumentu, z ktorego wynha prawo de reprezentowanfa unioskodawcy) w ktorego

wladanlu znapuje sis obiekt (np.  nomlnaQie na ProbOSZCZa Parafii CZy POWOlanie ne StanOWiSkO

dyrektora i"D;
b)    zaktualizowanego harmonogramu prac i  prelirnlnarza calkowitych kosztow planowanych  prac

lub  rob6tl

c)     kosztorysu investorskiegol sporzedzonego zgodnie z przepisami  rozDOrZadZenfa Ministra
lnfrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie okreSlenia metod  i  podstaw sporzedzanfa
kosztorysu  inwestorskiego)  obliczania planovI/anyCh kOSZtoW PraC ProjektOvyCh OraZ

pfanowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie funkcJOnalnO+J2)rfkovym
(Dz,  U.  Nr 130,  poz.  1389), jeZeH jest vymagany;

d)    aktualnego dokumentu  potwierdzajapego posfadanie przez wnieskodawce I)rfutu  prawnego do
zab)rfku  (np.  odpis z ksiegi wieczystej, vypis z nejestru grunfow,  umowa qu^/ilnoprawna);

e)     zgode wszystkich wsp6^whaScicieli, jeZeli zab)rfek jest przedmiotem usp6t\whasnoSci, zgode

\whaSciciela, jeZeli a  dotaQje ZWraCa Sis  u2ytkownit( zab)rfku;

i)      kopie poz\^rolenie na budowe) jeZe"  place wymagajatakiego poz\^rolenia.
15)  NieztoZenie  dokunent6w,   o   kt6rych   mowa  w  us|   14  w  wyznaczonym   terminie  skutkuje   odmong

podpisania umovy o dotapje.



1 6) F)rzekazanie dotacji nastepuje na podstawie pisemnej umowy' zawieranej na czas realizacji prac, jednak

hie dtu2szy nil do 30 listopada danego roku budZetowego

Zata:czni ki :

1)     Wz6rwniosku;

2)     Wz6rumowy o doflnansowanie zadania



Zatapznik Nr 1

Data zloZenia wnic)sku

(wypelnia Urzqd Miejski w Drawsku  Pomorsklm)

iecze5 wnioskodawcy'
nie dotyczy os6b fIZyCZnyCh )

WNIOSEK

o udzielenie przez gmine Drawsko Pomorskie dotacji na place konsen^/atorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w,

w kwocie

l_  NazwaL Zadan.la (naZWa Zabytku,  miejSCe jegO POIOZenia oraz rodzaj prac)-`

Nazwa zabytku

MiejscowoS6: Gmina: Powiat:

Rodzaj prat;

l].  lnformacje o wniosl(odawcy:

1.     Pelna nazwawn'loshodawey (imie,  nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej bedacej

wnioskocl awca) '.

2.      Forma organizacyjno- prawna

3.      Adres wn'loskc)clawc;y (miejscowoS6,  kod pocztowy,  ulica,  nr telefonu, fax,  e-mail)..

4.  Nr NIP - obow/'gzkowo oraz nr Regon OeSli dotyczy)

(Nr NIP)                                                                   (Nr Regon)

5.   Numer rachunku  bankowego:

EL

/



a/   Osoby  upowaZnione   do   reprezentowania  wnioskodawcy,   skfadania   oSwiadczeh  woli

i zaciagania w jego imieniu zobowiazah finansowych (nr fe/efo",  fax,   e-ma/I/):

b/   Osoba   odpowiedzialna   za   przygotowanie  wniosku   i   kontakty   z   UrzQdem   Miejskim   w

Drawsku  Pomorskim  (nr fe/efonu,  erma/ty  DOZVCia ObOWiaZkOWa:

Ill.   Zakres zadania i jego choral(terystyka:

1.  Dane o zabytku,  dla kt6rego wnioskuje sis o dotacjQ:

OkreSlen'le zatoyTku (wg decyzji a wpisie do rejestru zabytk6w)._

Obiektzostatwpisanyw ksiQdZe rejeStru  /A /ub BJ:....     ...  pod  numerem

Doktadny adres zabytku  (kod  pocztowy)  miejscowo§6,  nr / ulica nr):

NieruchomoS6 ujawniona w ksiQdZe WieCZyStej  low/ nr

w Sqdzie Rejonowym w

Tytut prawny do wladania zabytkiem  (rodzaj podstavy)/ prawnej)

2. Termin realizacji zadania:

3.  Opis zadania dotyczapego dofinansowania:

4. Szczeg6to\vy opis planowanych prac przy zabytku (nale2y poda6 uzasadnianie dla

poszczeg6lnych prac):

I-        Lp:-- __     Zakres plan®wahych pra6 /lQb6t buqow[anybh

Cat,fl le r¢l

gAO#aA1'##y
rae poci wzg_Psdem

lanta CzePe



5. Znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego z uwzglQdnieniem WartOSci  historycznej,

artystycznej i naukowej:

6. Aktualny stan zachowania i zagroZenia zabytku:

7.  DostepnoS6 publiczna zabytku  po zakohczeniu  prac konserwatorskich

8.Wykaz   prac   przeprowadzonych   przy   zabytku   w   okresie   ostatnich   3   lat,   z   podaniem

wysokosci poniesionych  naktad6w, w tym  ze Srodk6w publicznych:1

--F3oI{.   -  - •Z . - - . -

i...... fi_a_kfa-a _
-SIN  -  ;_:  --

I_a6,, n k I z
3.__ostaly

- p_-izez_rig6_Zo
In,e-)     i,_    __'-       __

1  JeSli nie przeprowadzano Zadnych  prac. naleZy vIPiSa6 "n/.e dofyczy,i

ki publiczne to §rodki  np. gminy,  powiatu, wojew6dztwa,  budZetu pahst\^ra,  "Funduszu koScielnego",  Unii    Europejskiej.

iE>dL,

PF?A;WNY
ta Czep©



lV. Koszty i harmonogram realizacji zadania:

1.     Przewid)M/ane kOSZty realiZaCji Zadania Z \vySZCZeg6lnieniem Zr6det ich finansowania:

ZR6DIA FINANSOWANIA

SRODKI  FINANSOWE WEDLuG  PLANU

kwoty (w ztotych)

%(zdoktad noScia.do2miejscpoprzecinku)

og6lem (warto_: 6 Za,dania) 100yo

1.     Wnioskowana kwota  dotacji  celowej z bud2etu gminy
Drawsko Pomorskie

2.      Deklarowany udziat Srodk6wwlasnych

3.      Przewid)M/ane inne Zr6dla finansowania zadania:

3.1.   z budZetu Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa
N arodowego

3.2. z bud2etu Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w

3.3  z budZetu jednostek samorzajdu tor)rforialnego

3.4.  od sponsor6w lub innych podmiot6w niezaliczanych do
sektora finans6w publicznych

3.5  poz;ostale (wymieni6jakie)

2.      lnformacja o \vystapieniu  (lub planowaniu \^rystapienia) o Srodki z innych Zr6det

(dotyczytabeli 1,  ppkt3.1  - 3.3):

Zr6dlo planowanego
Wni oskowana

lnformacja o tym,  czy Termin rozpatrzenia  -
dofinansowania wniosek (ofer[a) w przypadku wniosk6w

Nazwa organu administracji publicznej kwota o przyznanie Srodk6w (ofert) nierozpatrzonych
lub innej jednostki sektora flnans6w wzt zostat (-a) do czasu ztoZenia

publicznych rozpatlzony(-a)pozytywnie,czyteZ niezostal(-a)jeszczerozpatrzonv(-a) niniejszej oferty

TAK/NIE £

TAK/N I E£

TAK/N I E£

TAK/N I E£



3.     Harmonogram  prac i  preliminarz catkowitych kosztow zadania:

- -
•ll.-        i-- - --:-  ,,_'froc[zaj_-fesfaLlrat6is

I-,k+,._-   =         -i-   ---k=m--_-     -
LJ-kJ       _       :

•przeprowadzenLa P rae u    ro   a      uowanycJ1., - - (zt-brutto : -__Ji_   ,---d§(laila  ---i_  -_:i. :=Siedki-_  _-:-;_.tit:5Ftie_---: T'  -inn-€c  -_---

ZIe - . .   -      .       I --z--bud2_etd=.a_Qi_riy- : _-_  -Zr`6dla_,.

+ ch-ronoiegicznym  -- _-i L - _, (bfu_ft6)_r=_ -i_.I _i_tis-i.uftaj   ,I I:---- (biri_a_6)-:i-:-

Razem :

V. Uzasadnienie dotyczace \^rysokoSci wnioskowanej dotacji, jeSli wnioskuje sic o dotacje
w vyysokoSci povyyZej 50% naktad6w koniecznych  na \nykonanie zadania:

Vl. Obowiqzkowe zalqczniki:

Kopie dokument6w powinny bye potwierdzone za zgodnoS6 z oryginatem.
-.-_-Nr-=

- _     Ilo§6       ---

I-ataLCZn ika _
C    a    CZnl   a - I-y -zatacZ,hj kStry  _ -

1.

Pozwolenie Wojew6dzkiego Konsen^/atora Zabytk6w na
przeprowadzenie prac,  ktore maja bye przedmiotem dotacji lub
zalecenia konserwatorskie na wykonanie dokumentacji,  kt6ra ma
bye przedm iotem  dotacji.

2.
Fotograficzna dokumentacja aktualnego stanu zachowania
zabytku  (5-20 zdjQ6).

Vll. OSwiadczenia wnioskodawcy.

1.     OSwiadczam,  iZ posiadam zasoby rzeczowe i  kadrowe  niezbQdne dO PraWidtOWej  ObStugi
realizacji zadania.



2.    OSwiadczam,  i2  nie  zalegam  z  ptatnoSciami  zobowiazah  na  rzecz  podmiot6w  publiczno-

prawnych.

3.     WyraZam  zgodQ  na  PrZetwarZanie  danyCh  OSObOWyCh  W  ZakreSie  nieZbQdnym  dla  OCeny

i  rozpatrzenia  wniosku,  zgodnie  z  ustawa z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  a  ochron/'e  danych

osobowych (Dz.  U. z 2016 r.  poz. 922)

4.    OSwiadczaml   Ze  wszystkie   podane  we  wniosku  dane  sa  zgodne  z  aktualnym   stanem

prawnym  i faktycznym.

5.    OSwiadczam, 2e wnioskodawca posiada tytut prawny do obiektu, kt6rego dotyczy wniosek.

-[miQi  naZWiSKo  :-:I  ,  = Stan_owisto/fu n kcja -  -  -Pieo2e6 imienna- -    --P6gpis      -

Wniosek podpisujq osoby upowaZnione do reprezentowania wnioskodawcy, skladania oSwiadczeri
woli  i  zaciagania  zobowiazari  finansowych,  wymienione w  pkf  II  ppkt.  6a  wniosku,  potwierdzajac
tym samych prawdziwo56 danych zawartych we wniosku.



Zalacznik Nr 2

UMOWANR....                                   .....ZDNIA.....

zawarfa pomiQdZy

Gmina  Drawsko  Pomorskie  dziatajapa  przez  Burmistrza  Drawska  Pomorskiego  Zbigniewa  Ptaka

(siedziba:  Urzad  Miejski w Drawsku  Pomorskim  ul.  Sikorskiego 41 ,  78-50O  Drawsko  Pomorskie) NIP
674-OO-06-OO8l  zwana dalej "Dotujapym"

a

zwanym  dalej "Dotowanym"

§1

1.  W  \^lyhonarrfu  uchwaly  Nr.....  Rady  Miejskiejw Drawsku  Pomorskim  z dnia.................2016r.  w

sprawie  udzielenia  dofacji  na  prace  konservatorskie,  restauratorskie  lub  roboty budowlane  przy
zabytkach wpisanych do  rejestru zabytk6w,  poloZonych  na obszarze gminy Drawsko Pomorsk.le,
Dotujapy   udziela   Dotowanemu   dotacji   celowej   w   kwocie...       ...   zt   (stownie:    ..    ..   ztotych)

przeznaczo n ej             na             dofin an s owa n i e             koszt6w            real izacj i             zad a nia             p n. :

2.   Termin kohcowy rzeczowego \^rykonania zadania okre5la sic na dZieh....                        ....2016 r.

3.   Zadanie vlrykOnane ZOStanie ZgOdnie Z ZakreSem  rZeCZOWO-finanSOWym  OkreSlonym  w zatapzniku
nrl  doumowy.

§2

1.   Dotacja,  o  kt6rej  mowa  w  §1   ust.   1   przekazana  zostanie  na  rachunek  bankowy  Dotowanego
w    terminie     14    dni

licza;c od  dnia podpisania umo\^ry

2.   Dotowany o5wiadcza, 2e jest jedynym  posiadaczem   wskazanego w ust.  1  rachunku  bankowego i
zobowiqzuje  sic  dO jegO  utrZymania  nie  kr6cej,  nlZ  do  chwili  dokonania  ostatecznych  rozliczefi  z
Dotujapym , \vynikajapych z niniejszej umo\vy.

§3

1.   Otrzymana  dotacja  winna  bye  wykorzystana  przez  Dotowanego  w  terminie  nie  dtuZszym  niZ  do
3O  listopada  2016  r.

2.   Przez  wykorzystanie   dotacji   naleZy  rozumie6   optacenie   rachunk6w  i  faktur  dokumentujapych
realizacjQ Zadania W terminie nie P6Zniejszym  niZ okreSlony w ust.  1

§4

1.   Sprawozdanie    kohcowe    z   \^rykorzystania    otrzymanej    dotacji,    sporzadzone    wedtug    wzoru
stanowiapego zalapznik nr   2 do umo\^ry, winno bye zto2one przez Dotowanego w terminie 15 dni

po upt)^^/ie terminu   wykorzystania dotacji.
2.   Srodki   dotacji   nievykorzystanej   (  w  kwocie  wynikajapej  z  rozliczenia   kohcowego)   Dotowany

zobowiaJZanyjeSt ZWr6ci6 w terminie okreSlonym w ust.  1.



3.   Do   czQSci  finansowej   sprawozdania,   o   kt6rym   mowa  w  ust.   1,   winny  bye  zatapzone   kopie

poSwiadczone  za  zgodnoS6  z  oryginatem   przez  Dotowanego  optaconych  faktur  i  rachunk6w
dokumentujapych   realizacjQ  Zadania,   OPatrZOnyCh   adnOtaCjaJ   iZ  optata   poniesiona  zostata   ze
Srodk6w otrzymanej dotacji.

4.   Do kaZdej optaconej faktury lub rachunku nale2y zatapzy6 dow6d zaptaty.
5.   W  przypadku  nieprzedtoZenia   sprawozdania)  a  kt6rym  mowa w ust.  1 ,  Dotujapy wz\M/a PiSemnie

Dotowanego   do  ich  ztoZenia.   Niezastosowanie   sis  dO  WeZWania   Skutkuje   PrZePrOWadZeniem
kontroli,  kt6ra moZe bye podstawa do rozwiazania umo\vy.

6.   Sprawozdanie,   o  kt6rych  mows  w  ust.   1,  winno  bye  zto2one  przez  Dotowanego  w  UrzQdZie
Miejskim w Drawsku Pomorskim.

7.   Dotujapy  ma   prawo   Zeda6,   aby  Dotowany  w  wyznaczonym   terminie   przedstawit  dodatkowe
informacje i wyjaSnienia do sprawozdania,  a kt6rych mowa w §4.

§5

1.     Dotowany  zobowiazuje   sis   dO   WykOrZyStania   OtrZymanej   dOtaCji   ZgOdnie   Z  Celem,   na  jaki  ja_

uzyskal,  i na warunkach okreSlonych   niniejsza. umowa..
2.     W  razie  stwierdzenia,  Ze  udzielona  dotacja zostata \vykorzystana  niezgodnie  z  przeznaczeniem,

pobrana nienaleZnie lub w nadmiernej wysoko§ci)  podlega ona zwrotowi na rachunek Dotujapego
zgodnie z art. 252 ustawy a finansach  publicznych.

§6

Dotowany jest zobowiazany do  prowadzenia \vyodrQbniOnej  eWidenCji finanSOWO-kSiQgOWej  kOSZt6w
sfinansowanych  otrzymana. dotacja zgodnie z zasadami vynikajapymi  z ustawy z  dnia  29  wrzeSnia
1994  r.  o  rachunkowoSci  (Dz.  U.  z  2O13  r.  poz.  330,  ze  zm.),  w  spos6b  umoZliwiaja;cy identyfikacjQ

poszczeg6Inych operacji ksiQgO\vyCh.

§7

Dotowany   zobowiaJZuje   Sis   dO    PrZePrOWadZenia   WSZyStkiCh    PrOCedur   ZWiaJZanyCh   Z   realizacja

rzeczowa i finansowa dotowanego zadania zgodnie z obowiaJZujapymi PrZePiSami PraWnymi.

§8

1.   W uzasadnionych wypadkach dopuszcza sis mOZliwoS6 zmiany warunk6w realizacji zadania - za
uprzednia zgoda. obu stron.

2.   Zmiany niniejszej umovy \^rymagajadla swej wa2noSci formy pisemnej pod  rygorem  niewaZnoSci.

§9

Dopuszcza   sis   mO2liwoS5   przesuniQ6   Srodk6w   finanso\vych   miQdZy   POSZCZeg6lnymi   pozycjami
koszt6w wymienionych w zala;czniku nr 1  do umo\ny, bez koniecznoSci sporzedzania aneksu.

§10

Dotowany zobowiazuje sis W SZCZeg6lnoSci do:

1)  Zamieszczenia    w    materiatach     informacyjno-promocyjnych    zadania    logo    Gminy    Drawsko
Pomorskie i informacji a przyznanej dotacji z budZetu gminy Drawsko Pomorskie.

2)  Nieodptatnego  przekazania co  najmniej  2 fotografii obiektu  przed  konse"/acja lub  rozpoczQCiem
robot  budowlanych  oraz  tej  samej  iloSci  fotografii  po  zakohczeniu   prac,   do  wykorzystania  w
materialach promocyjnych Gminy Drawsko Pomorskie.



§11

1.   Dotujapy ma prawo kontrolowania sposobu \vykorzystania udzielonej dotacji.
2.   Kontrola moZe bye przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakoflczeniu:
3.   Dotowany  zapewni  Dotuja;cemu  wglqd  w  dokumentacjQ  dOtyCZapa  realiZOWanegO  Zadania,   na

kt6re  udzielono  dotacji  w  kaZdej  fazie.  W  ramach  kontroli  upowaZnieni  pracownicy  Dotujapego
moga bada6 dokumenty i  inns noSniki informacji,  kt6re maja lub  moga mie6 znaczenie dla oceny

prawidtowoSci   \^rykonania   zadania,    oraz   Zada6   udzielenia   ustnie   lub   na   piSmie   informacji
dotyczapych \^rykonania zadania w terminie okreSlonym  przez kontroluja:cego.

§12

1.   W    razie    niemo2noSci    realizacji    umowy'    w   szczeg6lnoSci   wskutek   okolicznoSci,    na    kt6re
Dotowany,    mimo    zachowania    naleZytej    starannoSci,    nie    ma   wpt)^^/u,    umowa    moZe    bye
rozwiazana przez kaZda ze stron z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.

2.   W  przypadku  rozwia;zania  umovy)/  skutki  finansowe  i  ewentualny  zwrot  Srodk6w  finansowych
Strony okreSIa_w sporzedzonym  protokole.

§13

1.   Umowa  maze  bye rozwiazana  przez Dotujapego ze skutkiem  natychmiastowrym  w szczeg6lno§ci
w przypadku:

1 )  wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem'
2)   nieterminowego  lub  nienale2ytego  \nykonania  umowyJ  W tym  W  SZCZeg6lnoSci  zmniejszenia

zakresu  rzeczowego  realizowanego  zadania,  stwierdzonego  na  podstawie \vynik6w kontroli
oraz oceny realizacji wniosk6w i zaleceh  pokontrolnychl

3)  jeZeli   Dotowany   przekaZe   czQS6   lub   catoS6   dotacji    osobie   trzeciej,    pomimo,    2e   nie

przewiduje tego niemniejsza umowa)
4)  jeZeli    Dotowany    odm6wi    poddania    sis    kOntrOli,    ba!Cl2    w    terminie    okreSlonym    przez

Dotujapego nie doprowadzi  do usuniQCia StWierdZOnyCh niePraWidfoWOSci.
2.   Rozwiazujap  umowQ  Dotujaey okreSli  kwotQ dOtaCji  POdlegajapej  ZWrOtOWi,  termin jej  ZWrOtu  OraZ

rachunek bankovy)/,  na kt6ry naleZy dokona6 wptaty.

§14

1.    W    przypadku,    gdy    Dotowany    zmniejszy    udziat    Srodk6w    wtasnych    w    zadaniu,    nastapi

proporcjonalne zmniejszenie kwoty dofinansowania Dotuja;cego.
2.    W   przypadku,   gdy   kwota   Srodk6w   wtasnych   Dotowanego   w   zadaniu   z\^/iekszy   siQ'   kWOta

dofinansowania Dotujapego nie ulegnie zwiQkSZeniu.

§15

Spory  mogape  \vynikna6  z  niniejszej   umo\^ry  rozstrzyga  set   powszechny  wlaSciwy  dla  siedziby
Dotujapego.

§16

W zakresie nieuregulowanym  umowa stosuje sic PrZePiSy uSta\^ry Z dnia 23  kwietnia  1964 - Kodeks
a)^^/ilny oraz usta\vy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych.

§17

UmowQ  SPOrZqdZOnO W trZeCh jednObrZmiapyCh  egZemPlarZaCh,  W tym  dWa  dla  Dotujapego  i jeden
dla  Dotowanego.



DOTUJACY

Zalacznik nr 1  do umo\vy nr

Zakres planowanych prac/robot budowlanych

D OTOWANY

Lp Zakres planowanych pra6 / robot budow[anych



Zata;cznik nr2 do umo\vynr...-..                     ....  zdnia

Piecze6 Dotowanego
(nie dotycay os6b fiIZyCZnyCh)

SP RAWOZDAN I E
z \^rykorzystania dotacji udzielonej z budZetu gminy Drawsko Pomorskie na prace

konsenA/atOrSkie, reStauratOrSkie IUD rObOty budOWlane PrZy Zabytku WPiSanym dO rejeStru
zabytk6w

na realizacje zadania pn.

(nazwa zadania)

\^rykonanego wokresie od....                               ...  do....-..

okreSlonego w umowie nr

zawartej w dniu

gmina Drawsko Pomorskie a

pomiQdZy

(nazwa podmiotu)

Data zfoZenia sprawozdania

(wype!nia  Urzad  Miejski)

czE§6 I. SPRAWOZDANIE IVIERYTORYCZNE

(szczeg6to\ny opis wykonania zadania z wyszczeg6Inieniem poszczeg6Inych dzialari;



ocena w jakim stopniu planowane prace zostaly zrealizowane; ewentualne przyczyny jego
n iewykonania)

czES6 lI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Catkowity koszt zadania (w zt).-..-----I.

Catkowita kwota przyznanej dotacji (w zt)

Srodki wlasne (w zt)

Srodki z innych Zr6del

1. Rozliczenie ze wzgledu na 2r6dto finansowania

ZR6Dt_A FINANSOWANIA
SRODKI  FINANSOWE

kwoty (w ztotych) %(zdokladno§cia_do2miejscpoprzecinku)

1  POCI wzgledern

ta Czepe



-----i       --    -              ----I   -,-,==`--7'Ll.----__I--                                                                                               i-'``-.`...

t-.-1OO%-    --  -_---

----I.                                             ,Lr/     i-

lO-             -    ---_

1.     Kwota otrzymanej dotacji z budZetu  gminy Drawsko
Pomorskie

2.     Srodki wlasne

3.     lnne Zr6dta finansowania zadania:

3.1.z bud2etu  pahstwa

3.2. z budZetu jednostek samorzedu terytorialnego

3.3. z bud2etu Wojew6dzkiego Konsen^/atora Zabytk6w

3.4. od sponsor6w lub  innych  podmiot6w niezaliczanych do
sektora flnans6w publicznych

3,5.  pozostale (wymieni6 jakie)

2. Rozliczenie wedlug rodzaju poIlieSiOnyCh kOSZt6w



-

KosZt-  -  -

.         I                     .  .  .            .  I.    I

-  (- szczeg6tovy zakres prac  - zr6-dla 7fi nansowa nia __-

kpn§_etwatorskiph,   --
TerininprzepIowa dzeh ia ogolem-  :(ztbrutto)

dbtadja_    -+
s-rod ki inns   _restauratorskicr\ rub.rdb6t  -

z budzetu-gminy
praQ-_      i--

budowlan}ch    =-- _wlaS ne _Zr6dla -

tw_ u_klad_zie (rodzaj kosztow) ( b ru_tto) ( b rutto_) _
ch ronol_og iSznym) -.--    brutto      -,

Flazem :

3. Zestawienie faktur i rachunk6w oplaconych ze Srodk6w otrzymanej dotacji:

Lp.
Nr faktury/rachunku -

Terin inre-alizacjiptatnQ_§CiNazwa vydatku Data'.'.'.'.\\.faktury/ --    -Kwota --ztego ze  -

\..`.``'...`.`.  ``..l```..`...`

(rodzaj pr;c+
wydatku (wzt)

_ _Srodk6w z--dotacji--(wzt)

• rachunku
kosztow)  :--,

7 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4



5

6

RAZEM WYDATK] X X X

Zalaczniki:

1.      PoSwiadczone  za   zgodnoS6  z  oryginatem   kserokopie  faktur  i   rachunk6w  dokumentujapych
realizacjQ   Zadania,    OPtaCOnyCh   W   CatOSci    lub   w   czQSci    ze    Srodk6w   otrzymanej    dotacji,
opatrzonych  pieczQCia POdmiOtu  OraZ adnOtaCja:    MFakfura  w kwoc/'e...                   ....  zf ap/acona
zostata ze Srodk6w otrzymanej dotacji  z  budZetu  Gminy Drawsko Pomorskie w ramach  umo\ny

z        dnia na       realizacje       zadania

2.      Do kaZdej optaconej faktury lub rachunku naleZy dotaczy6 dow6d zaptaty.
3.      Po5wiadczone za zgodnoS6 z oryginatem  kserokopie um6w z \^rykonawcami prac przy zabytku,

jeZeli takie zostaty zawarte.
4.      PoSwiadczona za zgodnoS6 z oryginalem  kserokopia  protokolu  odbioru  prac konserwatorskichl

restauratorskich  lub  robot  budowlanych  przez  Wojew6dzkiego  Konservatora  Zabytk6w,  je§li
dotyczy.

5.      W  przypadku  dotacji  na sporzedzenie dokumentacji -  projekt budowlany lub  inne opracowania
w wersji elektronicznej  na plycie CD/DVD.

6.      Dokumentacja  fotograficzna   \vykonanych   prac   konsen^/atorskich,   restauratorskich   lub   robot
budowlanych przy zabytku.

OSwiadczam / my) 2e:

1)    od daty zawarcia umo\vy nie zmienit sis Status  PraWny WniOSkOdaWCy;
2)    wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje sazgodne z aktualnym stanem

prawnym i faktycznym.

PieczQ6 Dotowanego Data Podpisy wraz z pieczQCiami
imiennymi




