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z dnia 16 sierpnia 2016 I..

w sprawie powolania komisji ocenizljacej wnioski o udzielenie dotacji celowych na place
konserwatorslrie,  restauratorshie lub  roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  do
rejestru  zabytk6w,  polo2onych  na  terenie  gminy  DI,aWSkO  Pomorslrie  oraz  okreSlenia
zasad i trybu jej pracy

Na  podstawie  §6  ust.   1  i  2  uchwaly  Nr  X/62/2015  Rady  Miejskiej  w  Drawsku
Pomorskim  z  dnia  28  maja  2015  r.  w  sprawie  okreSlenia  zasad  udzielania  przez  gming
Drawsko Pomorskie dotacji na place konserwatorskie, restauratorskie tub roboty budowlane

przy zab]rffu lxpisanym do rejestru zabytk6w (Dz. Urz.  Woj. Zachodniopomorskiego z 201 5
r. poz. 2290) zarzqdza sigJ CO naStgPuje:

§1.1.  Powohlje  Sic  Komisje  oceniajacq  lunioski  o  udzielenie  dotacji  celolvych  na  prace
konserwatorskie, restaul.atorskie lub roboty budowlane przy zabytkach lxpisanych do rejesfro
zab)ck6w,  polozonych  na  terenie  gminy  Drawsko  Pomorskie,  zwana  dalej  ))komisjq")  w
nastgpuj apym skladzie :

1)   Ireneusz Gendek - przewodniczapy;
2)   Robert Kowalczyk - czlonck;
3)  Romuald Kurzatkowski - czlonck;
4)  Zofla Nowicka - czlonek;
5)   Michal Skrz5apCZak - CZlonek.

2.Zasady  i  tl.yb  pracy  komisji  okreSla  Regulamin  pracy  komisji  stanowiapy  zalapznik  do
niIliej SZegO ZarZqdZenie.

§2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.



zalqcznik do zarzqdzenia Nr MS2016
Burwistrza Dr awska P omorskiego

z dnia I6 sierphia2016r.

RE GULAMIN PRACY KONISJI

oceniajacej    wnioski    o    udzielenie    dotacji    celo\vych    na    place    konserwatorskie,
restauratorshie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w,
poloZonych na teI.enie gminy Drawsko Pomorslde.

§1.Regulamin  okreSla zasady i tryb pracy  Komisji  oceniajqcq  \unioski  o  udzielenie  dotacji
celolvych  na prace  konserwatorskie,  restauratorslde  Tub  roboty  budowlane  przy  zabytkach
lxpisanych do rejestru zabytk6w,  polo2onych na terenie gminy Drawsko I)omorskie,  zwanq
dalej "Komisjq".

§2.Podstawe  pracy  Komisji  stanowiq  udckumentowane  lunioski  podmiot6w  ubiegajapych
sic   o   udzielenie   dotacji   celowej   na  prace   konserwatorskie,   restauratorskie   lub   roboty
budowlane  przy  zabytkach  lxpisanych  do  rejestru  zabytlc6w,  polozonych na terenie  gminy
Drawsko Pomorskie.

§3.1. Do zadafi Komisji nalezy:
1)   dokonanie oceny formalnej i merytorycznej zlozonych \miosk6w;
2)  przygotowanie  lvykazu  podlniOt6w,  kt6rym  rekemenduje  sic  udzielenie  dotacji  z

podaniem  lvysokeSci  kwot  dotacji  dla  poszczeg61nych  zadal,  i przedstawienie  jej
Burmistrzowi Drawska P omorskiego.

2.   Do   obowiqZk6w  czlonk6w  Komisji  nalezy  w  szczeg6lnoSci   udzial  w  posiedzeniach
Komisji.

§4. 1. Wnioski poddawane sq wstepnej ocenie formalnej, w kt6rej kr)rferia pozostawienia  bez
rozp oznania, bez moZliwo S ci uzup einienia stanowiq:

1)   zloZenie \uniosku po te-inie;
2)  niezgodnos,6   zakresu  I.zeczowego   luniosku  z \vykazem  naklad6w   wskazanych  w

art. 77 ustarvy o ochronie zabytk6w i opiece mad zabytkami;
3)  zlozenie \uniosku przez podmiot nieuprarmiony.

2.  Ocenie  merytorycznej   podlegajq  i-ioski,   kt6re  przeszly  pozyty\unie   wstepnq  oceng
formalna oraz \unioski, w kt6rych braki formalne zostafy uzupelnione.

3.  Wnioskodawcy)  kt6rych  \unioski  beda  posiadafy  brald    formalne,  zostanq  wezwani  za
po5rednictwem poczty e-mail do ich uzupelnienia w terminie 7 dni. Termin liczony jest od
dnia  lvyslania   e-maila  na   adres   poczty   elelctronicznej   podany  przez   \unioskodawc?
we whosku.

4.  O terminie zlozenia uzupelnienia decyduje datajego lxplyvll dO Urzedu Miejskiego  w
Drawsku Pomorskim.

5.  Wrioski pozostawia si? bez dalszego rozpoznania w przypadku, gdy:
1)   pomimo uzupelnienia posiadajq: braki;
2)   uzupctnienia dokonano po \vyznaczonym terminie.

6.  Przy ocenie merytorycznej \uniosk6w przez Komisje zastosowanie majq nastepujqce
keyteria:



1) stan  zagrozenia,   w jakim  znajduje   si?   obiekt  w5-agajqCy  PraC   kOnSerWatOrSkiCh,
restauratorskich lub robot budowlanych - 20 pkt,

2) znaczenie zab)rfku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczeg61nym uwzglednieniem jego
wartoSci historycznej, artystycznej lub naulcowej -20 plct>

3)  dostgpnoS6 publiczna zabytku po zakohczeniu prac - 5 pkt,
4) kontynuowanie prac rozpoczetych w poprzednich latach - 5 pkt,
5) pozyskanie 5rodk6w finansolvych z innych Zr6deI - 1 0 pkt,
6) zaangaZowanie finansowe \unioskodawcy - 5 pkt.

7.  W prz)padku zlo2enia wi?cej niZ jednego lunioske na jeden obiekt,  Komisja dokona ich
wstepnej       oceny   merytorycznej    i lvybierze   jeden   z  nick,    kt6ry   bedzie   podlegal
dalszemu  rozpoznanin.

§5.1.Czlonkewie Komisji podlegaja lvylapzeniu, jezeli:
1)   ubiegaja si? o udzielenie dotacji;
2)   pozostajq w zwiqZhal malZedskim,  w stosunku pokrewiehstwa lub powinowactwa w

linii prostej, pore-ewiehstwa lub powinowactwa w linii bocznej  do  drugiego  stopnia
lub  sa zwiqzani  z tytulu przysposobienia,  opieki  lub  kurateli  z i-ioshodawca> jego
zastapca prarunym lub  czlonhami organ6w zarzqdzajacych tub organ6w nadzorczych
\rmioskodawc6w ubiegajqcych sic o udzielenie dotacji;

3)   przed uplywem 3 lat od dnia wszczecia postepowania o udzielenie dotacji pozostawali
w   stosunku  pracy   lub   zlecenia   z   \unioskodawca  lub   byly   czlonkami   organ6w
zarzqdzajqcych   lub   organ6w   nadzorczych   \unioskodawc6w   ubiegajqcych   sis   o
udzielenie dotacj i;

4)   pozostajq z lmioskodawcq w takin stosunrfu prarunJm lub falctycznym, ze mo2e to
budzi6 uzasadnione wqtpliwoSci co do bezstronnoSci tych os6b;

5)   zostali      prawomocnie      skazani      za     przestepstwo      popelnione      w      zwiqzku
z   postepowaniem   o   udzielenie   dotacji,   przestepstwo   przekupstwa,   przestapstwo
przeciwko   obrotowi   gospodarczemu   lub   inne   przestapstwo   popctnione   w   celu
osiqgniecia kerzyfci maj qtko\vych.

2.     Czlonkewie Komisji skladaja pisemne oSwiadczenia o brarfu tub istnieniu okolicznofci, o
kt6rych mowa w ust.  1.

§6. 1.Komisja pracuje na posiedzeniach, kt6r)m przewodniczy Przewodniczacy Komisji,
zwany dalej Przewo dniczapym.
2.P osiedzenia Komisj i zwofuj e Przewodniczapy.
3.Za prac? w Komisji czlonkowie nie pobieraja \vynagrodzenia.

§7.1. Komisja podejmuje decyzje na zasadzie consensusu lub jarunego glosowania o ilo
do consensusu nie dojdzie, przy obecno5ci, co najmniej pololvy skladu Komisji, zlvyklq
wiekszo5cia glo s 6w.
2.  Z przebiegu posiedzenia Komisji sporzadza sic protok6l.
3.  Protok6I, o kt6r)- mowa w usi. 2, powinien zawiera6:

1)   dat? posiedzenia Kolnisji,
2)   opis przebiegu posiedzenia Komisji,
3)  treS6 dokonanych ustalch,
4)  w5miki OCeny I-iOSk6w,

4.  Protok6I podpisuje Przewodniczapy Komisji.
5.  Protok6l  Komisja  przedklada  Burmistrzowi  Drawska  Pomorskiego  vlaZ  Z  \vykaZem

zawierajqc)- pozyty\^mie przez niq zaopiniowane lrmioski, na kt6re mo2e bye udzielona
dotacja, w terminie do 2O dri od dnia upbrml terminu prz)jmowahia \uniosk6w.



6.  Do protckofu zalapza si? lists obecnofci czlonk6w Komisji.

§8. Obsfugq administracyjno-techniczng pracy Komisji sprawlje Samodzielne stanowisko ds.
rozwoju lokalnego w Urz?dzie Miejsldm w Drawsku Pomorskim.


