
B    U     R    M    I    S    T    R    Z
Drawska Pomorskiego

ul.Gen.\M.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel,  nq/-3f33q4Q5:  i,v   r`rl.1   1..1.I  , ZARZADZENIE Nr  145//2016
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 20 paZdziernika 2016 r.

w  sprawie  ogloszenia nnboru wniosk6w  o  udzielenie  pI.ZeZ  gmine Drawsko  Pomorskie
dotacji w  roku  2016  na  place konserwatorskie)  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 Pomorskim
z  dnia  28   maja  2015   r.   w  sprawie   okreSlenia  zasad  udzielania  przez  gmine  Drawsko
Pomorskie  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy
zabytku  lxpisanym  do  rejestru  zabytk6w    (Dz.  Urz.  Woj.  Zachodniopomorskiego  z  2015r.

poz. 2290) zarzqdzam, co nastepuje:

§1.  1. Oglasza sis nab6r \miosk6w o udzielenie z budZetu gminy Drawsko Pomorskie dotacji
w roku 2016  na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
\xpisanym do rejestru zabytk6w.
2. Wanmki naboru \uniosk6w, o kt6rych mowa w ust.  1,   zawarte sq w informacji o naborze
\uniosk6w stanowiapej zalacznik do niniejszego zarzadzenia.                 I

§2. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podj?cia.
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Zalapznik do zarza!dzenia Nr  145/201 6
Burmistrza Drawska Pomorskiego

z dnia  20 paZdziernika  2016 r.

Burmistrz Drawska Pomorskiego
ogtasza

NAB6R WNlOSK6w
o udzielenie z budZetu gminy Drawsko Pomorskie dotacji w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w

Podstawa prawna:

Uchwafa Nr X/62#016  Rady Miejskiej w Drawsku  Pomorskim z dnia 28 maja 2015  r. w sprawie okre;lenia zasad
udzielania  z  budZefu  gminy  Drawsko  Pomorskie  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty
budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabvik6w  (Dz.  Urz.  Woj.  Zachodniopomorskiego  z  2015  r.  poz.
2290)I

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

Il.  Uprawnieni wnioskodawcy:  o dotacje moZe ubiega6 sis kaZdy podmiot posiadajapy tytut prawny do zabytku
wynikajaey  z  prawa wlasnoScil  uZytkowania wieczystego)  trwatego  zarzadu]  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  okreSlenia  zasad  udzielania  z  budZetu  gminy  Drawsko  Pomorskie  dotacji  na

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

[V. Termin i warunki \^rykorzystania dotacjj:

1)     termin realizacji zadah dotowanych- do 30 listopada 2016 r.;
2)     wnioskodawca moZe wystapi6 z kilkoma wnioskami o dotacje przy wiecej niZ jednym zabytku;
3)     dotacja    nie    moZe    bye    przeznaczona    na   finansowanie    koszt6w    stalych    dziatalno5ci    podmiotu

ubiegajapego  sic  o  dotacjel  ani  na zakupy i zadania  inwestycyjne oraz  prace  remontowo -  budowlane
nie objete wnioskiem oraz zawartq umowa. o udzieleniu dotacji;

4)    Srodki finansowe przekazane zostanaw formie przelewu na rachunek bankowy dotowanego;
5)    w ramach realizacji zadania dotowany zobowiazany jest m.in, do:

a)   wykonania zadania, o ktorym mowa powyZej w spos6b , o kt6rym mowa jest art. 44 ust. 3
ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r.  poz. 885 ze zm.)

b)   wydatkowania  przyznanych  Srodk6w  finansowych  (zgodnie    z  obowiazujapymi  przepisami)  w
tym  ustawa Prawo zam6wieh  publicznych,  o  ile dotyczy) [ylko  na to zadanie,  na  ktore zostaly

przyznane 5rodki.dotacji,                                                                         I                                                                        I
c)   prawidtowego i terminowego rozliczenia przyznanych srodk6w finansovychl
d)   zwrotu    niewykorzystanej    dotacji    w   catoSci    lub    cze5ci    lub   \nykorzystanej    niezgodnie   z

przeznaczenieml  na  zasadach  okreSlonych  w  umowie)  kt6rej  wz6r stanowi  zalapznik  nr 2  do
niniejszego ogtoszenia oraz ustawie o finansach publicznych.

V, Wymagania formalne:



Wnioski  naleZy sktada6  na formularzu stanowiapym zalapznik  nr 1  do  niniejszego  ogtoszenia oraz dostepnym w
Biuletynie    lnformacji    Publicznej    Urzedu    Miejskiego   w   Drawsku    Pomorskim    pod    adresem    internetowym:
\"M/.umig.draWSkOPOmOrSkie.ibiP. PI

Do wniosku naleZy dota;czy6:

1 )     aktualnafotograficzna dokumentacje stanu istniejapego zabytku ze szczeg6lnym uwzglednieniem cze§ci
zabytku objetej wnioskiem (5-20 fotografii)l'

2)     kopie pozwolenia Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w na przeprowadzenie prac, kt6re maja bye

przedmiotem dotacjil a w przypadku wniosku o dotacje na sporzadzenie dokumentacjil zalecenia
konserwatorskie.

WyZej  wymienione  zalaczniki  stanowia.  integralna  czeS6  wniosku.  Wszystkie  zatapzniki  do  wnioskul   beda;ce
kopiami   dokumentow  powinny   bye  potwierdzone  za  zgodnoS6  z  oryginatem   przez  osob?   upowaZniona  do
reprezentowania wnioskodawcy.

VI. Miejsce i termin skladania wniosk6w:

Wnioski w zanlkni?tej i opieczetowanej kopercie z dopiskiem: "wniosek a udzielenie dotacii na Brace
konserwatorskie przv zabviku" naleZv skfada6 do aodzinv 14:00 dnia 10.ll.2016 r.(decvduie data wpM^/u
do Urzedu Mieiskieao w Drawsku Pomorskimt- Wnioski ztoZone po terminie nie zostanarozpatrzone.

Wnioski naleZy skfada6 w sekretariaclle Urzedu Miejskiego w Drausku Pomorskim (pok. 210) lub przesfa6 poczta
naadres:
Urzqd MI.ejSki W Drawsku Pomorskim
ul, Gen. Wf, Sikorskiego 41
78 - 500 Drawsko Pomorskie

Wniosek  o  udzielenie  dotacji  skfada  sis  w jednym  oryginalnym  egzemplarzu.  Wniosek  powinien  shada6  sis  z
obowiazujapego  formularza   i   kompletu  zalapznik6w.   Wszystkie   rubryki  formularza  uniosku   naleZy  wypetni6

vymaganatreScia lub zwrotem "nie dotyczy") czytelnym pismem (moZna odr?cznie)I w jezyku polskiml w walucie
PLN.  Wniosek  musi  bye opieczetowany  i  podp'lsany.  Formularz wniosku  i  zalapzniki  naleZy spiq5 wg  kolejnoSci
stron (nie bindowa6)I

lnformacji  udziela:  Daniel  Puchalski, samodzielne stanowisko ds.  rozwoju lokalnego,  pod  nr tel,:(94) 34 46 834
e-mail:d.DuChalSki@,drauskO.DI

VII. Termin] tryb oraz kryteria stosowane przy dokon]n^/aniu vyboru wniosk6w:

1)    unioski przekazane bedapod obrady Komisfi powotanej przez Burmistrza Drawska Pomorskiego
2)     Komisja    ocenia    unioski     pod     wzgledem    formalnym     i     merytorycznym     oraz    przekazuje     lists

rekomendowanych  podmiot6w,  kt6rym  rekomenduje sis  udzielenie  dotacji  z  podaniem  wysokdsci  kwot
dotacji dla poszczeg6lnych zadahl  i przedstawia ja Burmistrzowi  Drawska Pomorskiego

Ocena uniosk6wl.

1)    Wnioski sa rozpatrywane przez komisje powolywana przez Burmistrza Drawska Pomorskiego, zwana
dalej "komisja;"'

2)     Zasady i tryb pracy komisji okre5la Burmistrz Drauska Pomorskiego w drodze zarzadzenia.
3)     Komisja ma prawo zwraca6 sis o opinie w sprawie zfoZonych uniosk6w do Zachodniopomorskiego

Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w oraz os6b posiadajacych specjalistycznawiedze w dziedzinie]
kt6rej nab6r dotyczy.

4)     Do zadah komisji naleZy:
a)    dokonanie oceny formalnej i merytorycznej zloZonych uniosk6w;



b)    przygotowanie  wykazu   podmiot6w]   ktorym   rekomenduje  sis   udzielenie  dotacji  z  podaniem
wysokoSci  kwot dotacji  dla  poszczeg6lnych  zadah)  i  przedstawllenie jej  Burmistrzowi  Drauska
Pomorskiego.

5)    Wnioski  poddawane sawstepnej ocenie formalnej) w kt6rej kryteria pozostawienia bez rozpoznania;  bez
moZltwo§ci uzupeinienia stanowia:

a)    ztoZenie uniosku po terminie;

b)    niezgodnost zakresu rzeczowego wniosku z wykazem nakfad6w uskazanych w attiJZ ustawy
o ochronie zabytk6w i opiece mad zabytkami;

c)     zfoZenie uniosku przez podmiot nieuprauniony.
6)     Ocenie   merytorycznej   podlegaja  unioskil   kt6re  przeszly  pozytywnie  ustepna.  ocene  formalna  oraz

unioskil w kt6rych braki formalne zostaly uzupelnione.
7)    Wnioskodawcyl  kt6rych  wnioski  beta  posiadaly  braki  formalne;  zostana wezwani  za  poSrednictwem

poczty e-mail do ich uzupeinienia w terminie 7 dni. Termin liczony jest od dnia wysfania e-maila na adres
poczty elektronicznej podany przez unioskodawce we uniosku.

8)     O   terminie   ztoZenia   uzupetrlienia   decyduje   data  jego   wplywu   do   Urzedu   Mieiskiego   w   Drausku
Pomorskim'

9)    Wnioski pozostawia sis bez dalszego rozpoznania w przypadku, gay:
a)     pomimo uzupelnienia posiadajabraki;
b)     uzupeinienia dokonano po wyznaczonym terminie.

1 0)  Przy ocenie merytorycznej uniosk6w przez komisje zastosowanie maja nastepujape kryteria:
a)    stan    zagroZenial     w    jakim    znajduje    sis    obiekt    vymagajapy    prac    konserwatorskich]

restauratorskich lub robot budowlanych)
b)    znaczenie zabytku dla dziedzl:ctwa kulfurowego, ze szczeg6lnym  uwzglednieniem jego wartoSci

historycznej, artystycznej lub naukowej;
c)    dostepnoS6 publiczna zabytku po zakohczeniu prac,
d)    kontynuowanie prac rozpoczetych w poprzednich latachl
e)     pozyskanie Srodk6w finansowych z innych Zr6dell

i)     zaangaZowanie finansowe unioskodawcy'
1 1)  W przypadku  ztoZenia wipeej  nit jednego uniosku  na jeden  obiekt,  komisja dokona  ich ustepnej oceny

merytorycznej i wybierze jeden z nich;  kt6ry bedzie podlegat dalszemu rozpoznaniu.
12)  Decyzje o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Drausku Pomorskim w drodze

uchwalyl na wniosek Burmistrza Drauska Pomorskiego.
13)  Przyznana  kwota  dotacji  moZe  bye  niZsza  od  unioskowanej.  JeZeli  unioskoda\^roa  w  takim  wypadku

podejmuje sis realizacji zadanial jest on zobowiqzany przed podpisaniem umowy do aktualizacji zakresu
oraz kosztorysu prac koneen^/atorskich lub robot budowlanych.

14)  Wnioskodawcy)  kt6rym zostala przyznana dotacja, zobowiazani sa w wyznaczonym terminie do zloZenia
nastepujaeych dokument6w:

a)    aktualnego dokumentul z ktorego wynika prawo do reprezentowania unioskodawcyl w ktorego
wladaniu znajduje sic obiekt (np.  nominacj? na proboszcza parafii czy powofanie na stanowisko
dyrektora instytucji) ;

b)    zaktualfrowanego harmonogramu prac i preliminarza calkowitych koszt6w planowanych prac
lub rob6tl

c)     kosztorysu inwestorskiego, sporzadzonego zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
lnfrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod  i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt6w prac projektowych oraz

planowanych koszt6w robot budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uZytkowym
(Dz,  U.  Nr 130,  poz,  1389), jeZeli jest wymagany;

d)    aktualnego dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez unioskodawce tytutu praunego do
zalbytku (np. odpis z ksi?gi wieczystej, vypis z rejestru grunt6w,  umowa cywilnoprauna);

e)    zgode wszystkich usp6lwla§cicieli, jeZeli zabytek jest przedmiotem wsp6t\whasnoSci, zgode
wfaSciciela, jeZeli o dofacje zwraca sis uZytkounik zaMku;

i)      kopie pozwolenia na budow?, jeZeli prace wymagajafakiego pozwolenia.
15)  NieztoZenie  dokument6w,   o   kt6rych   mowa  w   ust.   14  w  \^/yznaczonym   terminie  skutkuje   odmowa

podpisania umowy o dotacje'



16) Przekazanie dotacji nastepuje na podstawie pisemnej umowy, zawieranej na czas realizacji prac, jednak
nie dtuZszy niZ do 30 listopada danego roku budZetowego

Zatapzniki :

1)     Wz6rwniosku;

2)    Wz6r umowy o dofinansowanie zadania



Zalapznik Nr 1

Data z!oZenia wniosku

(wypelnia UIZad  Miejski w Drawsku Pomorskim)

(piecze6 wnioskodawcy,
nie dotyczy os6b fizycznych )

WNIOSEK

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

w kwocie

l'  NazMla ZadELn`la (naZWa Zabytku,  miejSCe jegO POIOZenia oraz rodzaj prac)-`

Nazwa zabytku

M.IejSCOWOS6: Gmina: Powiat:

Rodzaj prac

ll. lnformacje o wnioskodawcy:

1.     Peina naz:wawn'loshodawey (imie, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej bedacej

wn I.OSkOdaWCa)'.

2.      Forma organizacyjno- prawna:

3.      AIdres wn`loshodaNNey (miejSCOWOS6,  kod pocztowy,  ulica,  nr telefonu, fax, e-mail)`.

4.  Nr NIP - obow/I?zhowo oraz nr Regon  (jeSIi dotyczy)

(Nr Nip)

5.   Numer rachunku bankowego:II
(Nr Regon)



6.

a/   Osoby   upowaZnione   do   reprezentowania  wnioskodawcy,   sktadania   o§wiadczeh   woli

i zaciagania w jego imieniu zobowiazah finansowych (nr fe/efont/, fax,   e-ma/'D:

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

Drawsku  Pomorskim  (nr te/efonu,  e-ma/ty DOZVCia ObOWiaZkOWa:

Ill.   Zakres zadania i jego charakterystyka:

1.  Dane o zabytkul dla kt6rego wnioskuje sis o dotacje:

OkreSlehie zabyTku (wg decyzji o wpisie do rejestru zabytk6w)..

Obiekt zostat wpisany w ksi?dze rejestru  /A /I/A BJ:..........  pod numerem

Doktadny adres zabytku  (kod  pocztowy'  miejscowo56l  nr / ulica nr):

NieruchomoS6 ujawniona w ksiedze wieczystej KW nr

w Sadzie Rejonowym w

Tytut prawny do wladania zabytkiem (rodzaj podstawy prawnej)

2. Termin realizacji zadania:

3.  Opis zadania dotyczacego dofinansowania:

4. Szczeg6towy opis planowanych prac przy zabytku (naleZy poda6 uzasadnianie dla

poszczeg6lnych prac):

Lp. Zakres planowanych prac / robot budowlanych



5. Znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego z uwzglednieniem wartoSci historycznejl

artystycznej i naukowej:

6. Aktualny stan zaQhOWania i ZagrOZenia zabytku:

7.  DostepnoS6 publiczna zabytku po zakohczeniu prac konserwatorskich

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

wysoko§ci poniesionych  naktad6wl w tym ze Srodk6w publicznych:1

Rok Za kres Wa rto§6 Dotacje ze Srodk6w publicznych

przeprowadzonych poniesionych (\^rysol{oS6 dotacjE] Zr6dlo i wskazanie

PraC nakfad6w prac, na kt6re zostaly przeznaczone)

1  JeSli nie przeprowadzano Zadnych  pracl  naleZy wpisa6 "n/.e c/ofyczy".

Srodki publiczne to srodki  np.  gminyl  powiatul wojew6dztwal  bud2etu  pahstwal  "Funduszu  koScielnego"I  Unii    Europejskiej.



IV. Koszty i harmonogram realizacji zadania:

1.     Przewidywane koszty realizacJ'i Zadania Z WySZCZeg6lnieniem Zr6det ich finansowania:

ZRODrA FINANSOWANIA

SRODKI  FINANSOWE WEDt.UG PLANu

kwoty (w ztotych)

%(zdoktadnoSciado2miejscpoprzecinku)

ill?::::I.-......h,...T,  i ,.  -   -:,+-   derfein  wiffiase rifaamBaD..  - -(:.<Lii?:.:iT.:;::-. -7-  :  ;-:; IIIIIII- D I LOLOZT-

1.     Wnioskowana kwota dotacji celowej z budZetu gminy
Drawsko Pomorskie

2.      Deklarowany udziat Srodk6w wlasnych

3.     Przewidywane inne Zr6dta finansowania zadania:

3.1.   z bud2etu Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa
Narodowego

3.2. z budZetu Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w

3.3  z budZetu jednostek samorzadu terytorialnego

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

3.5  poz.ostale (wymieni6 jakie)

2.      lnformacja o wystapieniu (lub planowaniu wystapienia) o Srodki z innych Zr6det

(dotyczytabeli ll  ppkt 3.1  - 3.3 ):

Zr6dlo planowanego
Wnioskowana

Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia  -
dofinansowania wniosek (oferta) w przypadku wniosk6w

Nazwa organu administracji publicznej kwota o przyznanie Srodk6w (oferf) nierozpatrzonych
lub innej jednostki sektora finans6w wzl zostaJ (-a) do czasu ztoZenia

publicznych rozpatrzony(-a)pozytywnie,czyteZ niezostat(-a)J'eSZCZerozpatrzony(-a) niniejszej oferty

TAK/NIE z

TAK/NIEZ

TAK/N I EZ

TAK/N I Ez

2 Niepotrzebne   skreSli6.



3.     Harmonogram prac i preliminarz catkowitych koszt6w zadania:

Term in Rodzaj prao konse"/atorsfu'ch] Koszt og6tem
Koszty (zl) z podziatem na Zr6dtafinansowania

przeprowadzenia prac resfauratorskich lub robot budowlanych (zl brutto) a otacja Srodki inne
(w ukladzie (rodzaj koszt6w) I budZetu gminy wJas ne i r6 dJa

oh ro nologicznym) (brutto) ( b rutto) (brutto)

Razem :

V. Uzasadnienie dotyczace wysokoSci wnioskowanej dotacji] jeSli wnioskuje sic o dotacje
w wysoko§ci po\^ryZej 50% na,klad6w koniecznych na wykonanie zadania:

Vl. ObowiazI(owe zaTaczniki:

Kopie dokument6w powinny bye potwierdzone za zgodnoS6 z oryginaTem.

Nrzataczn i ka
Tre§6 zalacznika llo§6zatqcznik6w

1'

Pozwolenie Wojew6dzkiego Konservatora Zabytk6w na
przeprowadzenie prac,  kt6re maja bye przedmiotem dotacji lub
zalecenia konserwatorskie na wykonanie dokumentacjil  kt6ra ma
bye przedmiotem dotacji.

2.
Fotograficzna dokumentacja aktualnego stanu zachowania
zabytku (5-20 zdje6).

VI]. OSwiadczenia wnioskodawcy.

1.    OSwiadczam, iZ posiadam zasoby rzeczowe i kadrowe niezbedne do prawidtowej obstugi
realizacji zadania.



2.    O§wiadczaml  iZ  nie  zalegam  z  ptatnoS6iami  zobowiazah  na  rzecz  podmiot6w  publiczno-

prawnych.

3.    WyraZam  zgode  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w zakresie  niezbednym  dla  oceny

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

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

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

prawnym i faktycznym.

5.    OSwiadczaml Ze wnioskodawca posiada tytut prawny do obiektul  kt6rego dotyczy wniosek.

lmi? i nazwisko Stanowis ko/fu n kcja Piecze6 imienna PodpI'S

Wniosek podpisuja osoby upowaZn.lone do reprezentowania wnioskodawcy,  skladania o6wiadczeri
woli  i  zaciagania  zobowiazafl  finansowych,  wymI'eniOne  W  Pkt  II  ppkt.  6a  wniosku,  potwierdzajac
tym samych prawdziwoS6 danych zawartych we wniosku.



UMOWANR..'............'...'....

ZDNIA...._...'.....R'

zawarta pomi?dzy

Gmina  Drawsko  Pomorskie  dziatajaca  przez  Burmistrza  Drawska  Pomorskiego. Zbigniewa  Ptaka

(siedziba:  Urzad  Miejski w Drawsku  Pomorskim,  ul.  Sikorskiego 41 ,  78-500  Drawsko  Pomorskie)  NIP
674-00-06-008l zwana dalej "Dotujacym"

a

..--...-.......-....."  zwana dalej "Dotowanym"

§1

A.  W  wyhonan'lu   uchwaty   Nr.....   Rady   Miejskiej  w   Drawsku   Pomorskim   z   dnia   ......-......-..   w
sprawie  udzielenia  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy
zabytku  wpisanych  do  rejestru  zabytk6w,  potoZonym  na  obszarze  gm.lny  Drawsko  Pomorskie,
Dotujacy     udziela     Dotowanemu     dotacji     celowej     w     kwocie     ...................     zt     (stownie:

I......................)      przeznaczonej      na      dofinansowanie      koszt6w      realizacji      zadania      pn.:
7l

ll..............-  ......

2.   Termin  kohcowy rzeczowego wykonania zadania okreSla sis na dzieh  30.1 1.2016  r.
3.   Zadanie wykonane zostanie zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym okreSlonym w zataczniku

nr 1  do umowy.

§2

1.   Dotacjal  o  kt6rej  m.owa w §1  ust.  1  przekazana zostanie  na  rachunek  bankowy  Dotowanego   nr
w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy

2.   Dotowany oSwiadcza, Ze jestjedynym posiadaczem  wskazanego w ust.  1  rachunku bankowego i
zobowiqzuje  sis  do jego  utrzymania  nie  kfocej]  niZ do  chwili  dokonania  ostatecznych  rozliczeh  z
Dotujacyml wynikajapych z niniejszej umowy.

§3

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

2.   Przez  wykorzystanie   dotacji   naleZy   rozumie6  optacenie   rachunk6w  i  faktur  dokumentujacych
realizacje zadania w terminie nie p6Zniejszym niZ okreSlony w ust.  1

§4

1.   Sprawozdanie    kohcowe   z   wykorzystania    otrzymanej    dotacjil    sporzadzone   wedtug    wzoru
stanowiqcego zatqcznik nr  2 do umowy, winno bye ztoZone przez Dotowanego w terminie 15 dni

po uptywie terminu   wykorzystania dotacji.
2.   Srodki   dotacji   niewykorzystanej   (  w  kwocie  wynikajacej  z  rozliczenia   kohcowego)   Dotowany

zobowiazany jest zwr6ci6 w terminie okreSlonym w ust.  1.
3.   Do   czeSci   finansowej   sprawozdania,   o   kt6rym   mowa  w   ust.   1l   winny   bye  zataczone   kopie

poSwiadczone  za  zgodnoS6  z  oryginatem   przez   Dotowanego  optaconych   faktur  i   rachunk6w
dokumentujacych   realizacje  zadanial   opatrzonych  adnotacjq'   iZ  optata   poniesiona  zostata  ze
Srodk6w otrzymanej dotacji.



4.   Do ka2dej optaconej faktury lub rachunku naleZy zataczy6 dow6d zaptaty.
5.   W przypadku  nieprzedto2enia   sprawozdanial  o kt6rym mowa w ust.  1 I  Dotujqcy wzywa pisemnie

Dotowanego  do  ich  ztoZenia.   Niezastosowanie  sis  do  wezwania  skutkuje  przeprowadzeniem
kontrolil  kt6ra moZe bye podstawa do rozwiqzania umowy.

6.   Sprawozdaniel   o  kt6rych  mowa  w  ust.   1l  winno  bye  ztoZone  przez  Dotowanego  w  Urzedzie
Miejskim w Drawsku  Pomorskim.

7.   Dotujacy  ma   prawo  2ada6l   aby   Dotowany  w  wyznaczonym   terminie   przedstawit  dodatkowe
informacje i wyjaSnienia do sprawozdanial a kt6rych mowa w?4.

§5

1.     Dotowany  zobowiazuje  sis  do  wykorzystania  otrzymanej  dotacji  zgodnie  z  celem,   na  jaki  ja
uzyskatl  i na warunkach okreSIonych   niniejsza umowa.

2.    W razie stwierdzenia)  Ze  udzielona  dotacja zostata wykorzystana  niezgodnie z  przeznaczenieml

pobrana nienaleZnie lub w nadmiernej wysoko5cil  podlega ona zwrotowi na rachunek Dotujacego
zgodnie z art. 252 ustawy o finansach publicznych.

§6

Dotowany J'eSt ZObOWiaZany  dO  PrOWadZenia  WyOdrebniOnej  eWidenCji  finanSOWO-kSiegOWej  kOSZt6w

sfinansowanych  otrzymana dotacja zgodnie z zasadami wynikajacymi  z  ustawy z  dnia 29 wrzeSnia
1994  r.  o  rachunkowoSci  (Dz.  U.  z 2013  r.  poz.  330,  ze  zm.),  w spos6b  umoZliwiajacy  identyfikacje

poszczeg6lnych operacji ksiegowych.

§7

Dotowany   zobowiazuje   sis   do   przeprowadzenia   wszystkich   procedur  zwiazanych   z   realizacja
rzeczowa i finansowq dotowanego zadania zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi.

§8

1.   W uzasadnionych wypadkach dopuszcza sis moZliwo§6 zmiany warunk6w realizacji zadania - za
uprzedniq zgoda obu stron.

2.   Zmiany ninieJ.SZej umOWy WymagaJ.a dla SWej WaZnoSci formy pisemnej pod  rygorem  niewaZno5ci.

§9

Dopuszcza   sis   moZliwoS6   przesunie6   Srodk6w  finansowych   miedzy   poszczeg6lnymi   pozycjami
koszt6w wymienionych w zataczniku nr 1  do umowy,  bez koniecznoSci sporzadzania aneksu.

§10

Dotowany zobowiazuje sis w szczeg6lnoSci do:

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

2)   Nieodptatnego  przekazania co  najmniej 2 fotografii  obiektu  przed  konserwacja lub  rozpoczeciem
robot  budowlanych  oraz  tej  samej   ilo§ci  fotografii  po  zakohczeniu   pracl   do  wykorzystania  w
materiatach promocyjnych Gminy Drawsko Pomorskie.

§11

1.   Dotujapy ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji.
2.   Kontrola moZe bye przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakohczeniu.



3.   Dotowany  zapewni  Dotujacemu  wglad  w  dokumentacje  dotyczacq  realizowanego  zadanial  na
kt6re  udzielono  dotacji  w  kaZdej  fazie.  W  ramach  kontroli  upowaZnieni  pracownicy  Dotujacego
mogq bada6 dokumenty  i  inne  noSniki  informacji,  kt6re maja lub  moga mie6 znaczenie dla oceny

prawidtowoSci   wykonania   zadania,    oraz   Zada6   udzielenia   ustnie    lub   na   pi§mie   informacji
dotyczqcych wykonania zadania w terminie okreSlonym przez kontrolujacego.

§12

1.   W   razie    niemoZno§ci    realizacji    umowyl    w   szczeg6lno§ci    wskutek   okolicznoScil    na    kt6re
Dotowany'    mimo   zachowania   naleZytej   starannoSci,    nie    ma   wptywu,    umowa   moze   bye
rozwiazana przez kaZda ze stron z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.

2.   W  przypadku   rozwiazania   umowy  skutki  finansowe  i  ewentualny  zwrot  Srodk6w  finansowych
Strony okre5la w sporzadzonym protokole.

§13

1.   Umowa  moZe  bye  rozwiazana  przez Dotujqcego ze skutkiem  natychmiastowym w szczeg6lno§ci
w przypadku:

1)  wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczenieml
2)   nieterminowego  lub  nienaleZytego  wykonania  umowyl  w tym  w  szczeg6InoSci  zmniejszenia

zakresu  rzeczowego  realizowanego  zadania,  stwierdzonego  na  podstawie  wynik6w  kontroli
oraz oceny realizacji wniosk6w i zaleceh  pokontrolnychl

3)  jeZeli    Dotowany   przekaZe   cz?S6   lub   catoS6   dotacji    osobie   trzeciejl    pomimol   ze   nie

przewiduje tego niemniejsza umowal
4)  jeZeli    Dotowany    odm6wi    poddania    sis    kontrolil    badZ    w   terminie    okreSlonym    przez

Dotujacego nie doprowadzi do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowoSci.
2.   Rozwiazujac umowe  Dotujacy okreSli  kwote dotacji  podlegajacej zwrotowil  termin jej zwrotu  oraz

rachunek bankowyl  na kt6ry naleZy dokona6 wptaty.

§14

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

proporcjonalne zmniejszenie kwoty dofinansowania Dotujqcego.
2.    W   przypadkul   gdy   kwota   Srodk6w   wlasnych   Dotowanego   w   zadaniu   zwiekszy   siel   kwota

dofinansowania Dotujacego nie ulegnie zwiekszeniu.

§15

Spory  mogace  wynikna6  z   niniejszej   umowy  rozstrzyga  sad   powszechny  wlaSciwy  dla  siedziby
Dotujacego.

§16

W zakresie nieuregulowanym  umowa stosuje sis przepisy ustawy z dnia 23  kwietnia  1964 - Kodeks
cywilny oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych.

§17

Umowe  sporzadzono w trzech jednobrzmiacych  egzemplarzachl  w tym  dwa dla  Dotujacego  i jeden
dla Dotowanego.

DOT UJACY DOTOWANY



`Zatacznik nr 1  do umowy nr

Zakres planowanych prac/robot budowlanych
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Zataczniknr2  do  umowy  nr......................  zdnia

Piecze6 Dotowanego
(nie dotyczy os6b fizycznych)

SP RAWOZDAN I E
z wykorzystania dotacji udzielonej z budZetu gminy Drawsko Pomorskie na prace

konsen^/atorskie] restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytk6w

na realizacje zadania pn-

(nazwa zadania)

wykonanegowokresieod'......              ..........  do  '.......

okreSlonego w umowie nr

zawartej w dniu

gmina Drawsko Ppmorskie a

pomi?dzy

(nazwa podmiofu)

Data zloZenia sprawozdania

(wypelnia Urzad  Miejski)

czES6 I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

(szczeg6lowy opis wykonan.la zadania z wyszczeg6Inieniem poszczeg6Inych dziafari;

ocena w jakim stopniu planowane prace zostaly zrealizowane; ewentualne przyczyny jego
n iewykon an ia)



_iT=T '-_T=|li

czES6 lI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Catkowity kosztzadania (w zt)..--....-.-..-......-...-.-----..-.--.......---......

Catkowita kwota przyznanej dotacji (wzt)........---...-I.--.-...-.-.....--.-...-.

Srodki wlasne (w zt)

Srodki z innych Zr6det

1, Rozliczenie ze wzgledu na Zr6dto finansowania

ZRODLA FINANSOWANIA
SRODKI  FINANSOWE

kwoty (w ztotych) O/o(zdoktadnoSciado2miejscpoprzecinku)

Koszt zadania og6lem 1 OOo/o

1.     Kwota otrzymanej dotacji z budZetu gminy Drawsko



Pomorskie

2.     Srodkiwlasne

3.     lnne Zr6dta finansowania zadania:

3.1.z budZetu  pahstwa

3.2. z budZetu jednostek samorzadu terytorialnego

3.3. z budZetu Wojew6dzkiego Konservatora Zabytk6w

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

3.5.  pozostale (wymieni6 jakie)

2. Rozliczenie wedlug rodzaju poniesionych koszt6w

Terminprzeprowadzenia
Szczeg6Iowy zakres prac Koszt Koszty (zt) z podzialem na

konserwatorskich I og6Tem Zr6dta finansowania



PraC (w ukladzie restauratorskich [ub robotbudowlanych (zl brutto) dotacjazbudZetu
Srodkiwtasne(brutto) inneZr6dta(brutto)

chronologicznym) (rodzaj koszt6w) gminy(brutto)

Razem :

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

Lp- Wy s;faNI Ca

Nazwa wydatku(rodzajprac/koszt6w)
Nr faktury/rachunku

Datawya;it-faktury/rachunku
Kwotawydatku (wzt)

z tego zeSrodk6wzdotacji(wzt)
Terminrealizacj iplatno§ci

7 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6



RAZEM VVYDATKl X X X

Zalqczniki:

1.      PoSwiadczone  za  zgodnoS6  z  oryginatem   kserokopie  faktur  i   rachunk6w  dokumentujapych
realizacje   zadanial    optaconych   w   catoSci   lub   w   czeSci   ze   Srodk6w   otrzymanej   dotacJil
opatrzonych  pieczecia  podmiotu  oraz  adnotacja:    wFaAfL/ra  W kWOC/e....,.............  Z/ ap/aCOna
zostala ze Srodk6w otrzymanej dotacji z  budZetu  Gminy Drawsko  Pomorskie w ramach  umowy

z       dnia
J/

na       realizacj?       zadania

2.      Do kaZdej optaconej faktury lub rachunku naleZy dotaczy6 dow6d zaptaty.
3.      Po§wiadczone za zgodnoS6 z oryginatem  kserokopie um6w z wykonawcami  prac przy zabytkul

jeZeli takie zostaty zawarte.
4.      PoSwiadczona za zgodnoS6 z oryginatem  kserokopia protokotu  odbioru  prac  konserwatorskichl

restauratorskich  lub  robot  budowlanych   przez  Wojew6dzkiego  Konsen^/atora  Zabytk6w,  jeSIi
dotyczy.

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

6.      Dokumentacja   fotograficzna   wykonanych   prac   konservatorskich,   restauratorskich   lub   robot
budowlanych  przy zabytku.

OSwiadczam / myl Ze:

1)    od daty zawarcia umowy nie zmienit sis status prawny wnioskodawcy;
2)    wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje sa zgodne z aktualnym stanem

prawnym i faktycznym.

Piecze6 Dotowanego Data Podpisy wraz z piecz?ciami
imiennymi


