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j`)      '` ZARZADZENIE Nr 63/2018
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSRIEGO

z dnia 13 kwietnia 2018 r®

w sprawie ogloszenia naboI.u WniOSk6w  o udzielenie przez gmine Drawsko  Pomorskie
dotacji w roku 2018 na prace konseIWatOrSkie9  reStauratOrSkie lub  roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w.

Na  podstawie   ?   5   ust.   1   uchwaly  Nr   X/62/2015   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 201 5
r. poz. 2290), zarzqdza sis) co nastepuje:

?1.  1. Oglasza sis nab6r \uniosk6w o udzielenie z budzetu gminy Drawsko Pomorskie na rok
201 8  dotacji na prace konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty budowlane przy zabytfu
\xpisanyml dO rej eStru Zabytk6w.
2. Warunki naboru lrmiosk6w, o kt6rych mowa w ust.  1,   zawarte sq w informacji o naborze
\uniosk6w stanowiacej zalapznik do niniej szego zarzadzenia.

?2. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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Zalapznik do zarzqdzenia Nr  63/2018
Burmistrza Drawska Pomorskiego

zdnia   13  kwietnia 2018 r.

Burmistrz Drawska Pomorskiego
ogtasza

NAB6R WNIOSK6w
a udzjelenie z budZetu gml'ny Drawsko Pomorskje na rok 201 8 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskI'e

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w

Podstawa prawna :

Uchwala Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie okreSlenia zasac]L
udzielania  z  budZetu  gminy  Drawsko  Pomorskie  dotacji  na  prace  koneerwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty
budowlane  przy zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytk6w  (Dz.  Urz.  Woj,  Zachodniopomorskiego  z  2015  r.  poz.
2290).

I,  Dotacja  moZe obejmowa6 wydatki  na  naktady okre§Ione w art.  77  ustawy z  dnia  23  Iipca 2003  r.  o  ochronie
zabytk6w i opiece Had zabytkami (i.j.  Dz.  U. z 2017 r,  poz. 2187 ze zm.)

II.  Uprawnieni wnioskodawcy: o dotacje moZe ubiega6 sis kaZdy podmiot posiadajapy tytut prawny do zabytku
wynikajapy z  prawa  wlasnoSci]  uZytkowania wieczystego]  trwatego  zarzadu]  ograniczonego  prawa  rzeczowego
albo stosunku zobowiazan'lowego_

lll. Zasady i tryb przyznawania dotacji okreSla uchwata Nr X/62/2015 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 I- poz. 2290).

lV. Termin i warunki vyykoHZyStania dOtaCji:

1)    termin realizacji zadah dotowanych- do 30 listopada 2018 r,;
2)    wnioskodawca moZe wystapi6 z kilkoma wnioskami a dotacje przy wiecej niZ jednym zabytku;
3)     dotacja    nie    moZe    bye   przeznaczona    na   finansowanie    koszt6w   statych    dziatalnoSci    podmiotu

ubiegajapego sis o dotacje)  ani  na zakupy  i zadania  inwestycyjne oraz  prace  remontowo -  budowlane
nie objete wnioskiem oraz zawaria umowao 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  kt6rym  mowa  powyZej  w spos6b  ,  o  ktorym  mowa jest  art.  44  ust.  3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (I.j.  Dz.  U. z 2017 r' poz. 2077)I

b)   wydatkowania  przyznanych  Srodk6w  finansowych  (zgodnie    z  obowiazujapymi  przepisamil  w
tym ustawa Prawo zam6wieh publicznych,  o ile dotyczy) tylko na to zadan'Ie,  na kt6re zostaly

przyznane Srodki dotacjil
c)   prawidtowego i terminowego rozliczenia przyznanych Srodk6w finansowych)
d)   zwrotu    niewykorzystanej    dotacji    w   catoSci    lub    czeSci    IUD    wykorzystanej    niezgodnie   z

przeznaczeniem]  na  zasadach  okreSIonych  w  umowie,  kt6rej  wz6r stanowi  zatapznik  nr 2  do
niniejszego ogtoszenia oraz ustawie o finansach publicznych.



Wnioski  naleZy sktada6 na formularzu  stanowiapym  zatacznik nr 1  do  niniejszego ogfoszenia oraz dostepnym  w
Biuletynie    lnformacji    Publicznej    Urzedu    Miejskiego   w   Drawsku    Pomorskim    pod    adresem    internetowym:
vA^AV.umig.draWSkOPOmOrSkie.ibiPIPI

Do wniosku naleZy dotapzy6:
1)     aktualnafotograficznadokumentacje stanu istniejapego zabytku ze szczeg6lnym uwzglednieniem czeSci

zabytku objetej wnioskiem (5-20 fotografii);
2)     kopie  pozwolenia  Wojew6dzkiego  Konserwatora  Zabytk6w  na  przeprowadzenie  prac,  ktore  maja bye

przedmiotem   dotacji;   a  w   przypadku   wniosku   o   dotacje   na   sporzadzenie   dokumentacji)   zalecenia
konserwatorskie-

WyZej  wymienione  zalapzniki  stanowia  integralna  czeS6  wniosku,  Wszystkie  zataczniki  do  wniosku,   bedape
kopiami   dokumentow  powinny   bye   potwierdzone   za  zgodnoS6  z  oryginalem   przez  osobe   upowaZniona  do
reprezentowania wnioskodawcy.

Vl. Miejsce i termin skladania wniosk6w:

Wnioski  w  zamknietej   i   opieczetowanej   kopercie  z  dopiskiem:   ,.wniosek  a   udzielenie  dotacii   na   Brace
konserwatorskie przv zabvtku]l  naleZv sklada6 do qodziny 14:00 dnia ll.05.2018 r.(decvduie data wplvll/u
do Urzedu Mieiskieqo w Drawsku  Pomorskim). Wnioski zloZone po terminie nie zostana rozpatrzone'

Wnioski naleZy sktada6 w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim (pok. 210) lub przesta6 poczta
naadres:
Urzqd Miejski w Drawsku Pomorskim
uI. Gen. M.  Sikorskiego 41
78 - 500 Drawsko Pomorskie

Wniosek  o  udzielenie  dotacji  sktada  sis  w jednym  oryginalnym  egzemplarzu.  Wniosek  powinien  skfada6  sis  z

obowiazujapego  formularza   i   kompletu   zaftycznik6w.   Wszystkie   rubryki   formularza  wniosku   naleZy  wypetni6
wymaganatreScia lub zwrotem "nie dotyczy"I czytelnym pismem (moZna odrecznie), w jezyku polskim, w walucie
PLN.  Wniosek  musi  bye  opieczetowany  i  podpisany.  Formularz  wniosku  i  zalaczniki  naleZy  spiq6  wg  kolejnoSci
stron (nie bindowa6).

lnformacji  udziela:  Przemystaw WiSniewski]  stan.  ds,  inwestycji  drogowych  i  odwadniania dr6g  I  pod  nr
teI.:  (94) 34 46 838,  e-mail:  p.wisniewski@drawsko.pl

Vll. Termin] tryb oraz kryteria stosowane przy dokon]n^/aniu vyyboru wniosk6w:

1 )     wnioski przekazane beta pod obrady Komisji powatanej przez Burmistrza Drawska Pomorskiego
2)     Komisja    ocenia    wnioski     pod     wzgledem    formalnym     i     merytorycznym     oraz    przekazuje     lists

rekomendowanych  podmiotow,  ktorym  rekomenduje sis  udzielenie  dotacji  z  podaniem  wysokoSci  kwot
dotacji dla poszczeg6lnych zadah,  i przedstawia ja Burmistrzowi Drawska Pomorskiego

Ocena wniosk6w:

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

2)     Zasady i tryb pracy komisji okre§la Burmistrz Drawska Pomorskiego w drodze zarzadzenia.
3)     Komisja ma prawo zwraca6 sis o opinie w sprawie ztoZonych wniosk6w do Zachodniopomorskiego

Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w oraz os6b posiadajapych specjalistyczna wiedze w dziedziniel
kt6rej nab6r dotyczy.

4)     Do zadah komisji naleZy:
dokonanie oceny formalnej i merytorycznej ztoZonych wniosk6w;
Jcl



b)     przygotowanie  wykazu   podmiot6w)   ktorym   rekomenduje  sis   udzielenie  dotacji   z   podaniem
wysokoSci  kwot dotacji  dla  poszczeg6lnych  zadahl  i  przedstawienie jej  Burmistrzowi  Drawska
Pomorskiego.

5)    Wnioski poddawane sawstepnej ocenie formalnej, w kt6rej kryteria pozostawienia bez rozpoznania,  bez
moZIiwoSci uzupetnienia stanowia:

a)    ztoZenie wniosku po terminie;

b)    niezgodnoS6 zakresu rzeczowego wniosku z wykazem naktad6w wskazanych w art. 77 ustawy
o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami;

c)     ztoZenie wniosku przez podmiot nieuprawniony.
6)     Ocenie   merytorycznej   podlegaja  wnioski)   ktore   przeszly  pozytywnie  wstepna.  ocene  formalna  oraz

wnioskil w ktorych braki formalne zostaty uzupetnione.
7)     Wnioskodawcy)  kt6rych  wnioski  b?da  posiadaly  braki  formalne)  zostana wezwani  za  poSrednictwem

poczty e-mail do ich uzupetnienia w terminie 7 dni. Termin liczonyjest od dnia wystania e-maila na adres
poczty elektronicznej podany przez wnioskodawce we wniosku.

8)     O   terminie   ztoZenia   uzupetnienia   decyduje   data  jego   wptywu   do   Urzedu   Miejskiego   w   Drawsku
Pomorskim.

9)     Wnioski pozostawia sis bez dalszego rozpoznania w przypadkul gdy:
a)     pomimo uzupetnienia posiadajabraki;

b)     uzupetnienia dokonano po wyznaczonym terminie.
10)  Przy ocenie merytorycznej wniosk6w przez komisje zastosowanie maja nastepujace kryteria:

a)    stan    zagroZenial     w    jakim    znajduje    sis    obiekt    wymagajapy    prac    konserwatorskich)
restauratorskich lub robot budowlanychl

b)    znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczeg6lnym  uwzglednieniem jego warfoSci
historycznej, artystycznej lub naukowej;

c)     dostepnoS6 publiczna zabytku po zakohczeniu prac]
d)    kontynuowanie prac rozpoczetych w poprzednich latachl
e)     pozyskanie Srodk6w finansowych z innych Zr6det;

fy     zaangaZowanie finansowe wnioskodawcy.
1 1)  W przypadku ztoZenia wiecej  niZ jednego wniosku  na jeden obiekt,  komisja dokona ich  wstepnej oceny

merytorycznej i wybierze jeden z nichl ktory bedzie podlegal dalszemu rozpoznaniu'
12)  Decyzje o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Drawsku Pomorskim w drodze

uchwaly)  na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego.
13)  Przyznana  kwota  dotacji  moZe  bye  niZsza  od  wnioskowanej,  JeZeli  wnioskodawca  w  takim  wypadku

podejmuje sis realizacji zadania) jest on zobowiazany przed podpisaniem umowy do aktualizacji zakresu
oraz kosztorysu prac konserwatorskich lub robot budowlanych.

14)  Wnioskodawcy'  kt6rym zostala przyznana dotacja) zobowiazani saw wyznaczonym terminie do ztoZenia
nastepujapych dokument6w:

a)    aktualnego dokumentu]  z kt6rego wynika prawo do  reprezentowania wnioskodawcy)  w ktorego
wladaniu znajduje sis obiekt (np.  nominacje na proboszcza parafii czy powotanie na stanowisko
dyrektora instytucji) ;

b)    zaktualizowanego  harmonogramu  prac  i  preliminarza  calkowitych  koszt6w  planowanych  prac
lubrob6t)

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

planowanych  koszt6w  robot  budowlanych  okre§lonych  w  programie  funkcjonalno-uZytkowym
(Dz.  U. z 2004r.  Nr 130,  poz.  1389), jeZelijestwymagany;

d)    aktualnego dokumentu  potwierdzajacego  posiadanie  przez wnioskodawce tytutu  prawnego  do
zabytku (np. odpis z ksiegi wieczystej, wypis z rejestru grunt6w,  umowa cywilnoprawna);

e)    zgode  wszystkich  wsp6twlaScicieli,  jeZeli  zabytek  jest  przedmiotem  wsp6twtasnoSci,  zgode
wlaSciciela, jeZeli o dotacje zwraca sis uZytkownik zabytku;

i)      kopie pozwolenia na budowe, jeZeli prace wymagajatakiego pozwolenia.
15)  NieztoZenie  dokument6w,   o   kt6rych   mowa  w   ust.   14   w  wyznaczonym   terminie  skutkuje   odmowa

podpisania umowy o dotacje.

Jolanta Czepq



1 6) 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 umovy o dofinansowanie zadania



Zalapznik Nr 1

Data zloZenia wniosku

(wypalnia UIZad Miejski w Drawsku Pomorskim)

(piecze6 wnioskodawcy,
nie dotyczy os6b fizycznych )

WNIOSEK

o udzie[enie przez gmi.ne Drawsko Pomorskie dotacji na prace konservatorskie,
restauratorskie IUD roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w,

w kwocie

I_  NaIZWa I:aria(hila (naZWa Zabytku,  miejSCe jegO POIOZenia oraz rodzaj prac)-_

Nazwa zabytku

Miej scowoS6: Gmina: Powi at:

Rodzaj prac

ll. [nformacje o wnioskodawcy:

1.     Pelna nirZ:wa whilockodowey (imie, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej bedacej

wnioskodawca)._

2.      Forma organizacyjno - prawna:

3_     AIdres wn`loskodiowey (miejscowoS6,  kod pocztowy, ulica,  nr telefonu, fax, e-mail)-_

4.  Nr NIP - obow/I?zkowo oraz nr Regon tieSli dotyczy)

(Nr NIP)

5.   Numer rachunku bankowego:II
(Nr Regon)



6-

a/  Osoby  upowaZnione   do   reprezentowania  wnioskodawcy,   sktadania  oSwiadczeh   woli

i zaciagania w jego imieniu zobowiazah finanso\vych (nr fe/efont/,  fax,   e-ma/I/):

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

Drawsku Pomorskjm (nr fe/efonL, e-ma/.ry p6zvcia obowiazkowa:
I

Ill,   Zakres zadania i jego charakterystyka:

1.  Dane o zaby[ku, dla kt6rego wnioskuje sis 0 dOtaCjQ:

OkreSlen`le zabyTku (wg decyzji o wpisie do rejestru zabytk6w)..

Obiekt zostat wpisany w ksiQdZe rejeStru  /A fub BJ:..,.......  pod  numerem

Doktadny adres zabytku (kod pocztowyl  miejscowoS6,  nr / ulica nr):

NieruchomoS6 ujawniona w ksiQdZe WieCZyStej KW nr

w Sajdzie Rejonowym w

Tytut prawny do wladania zabytkiem (rodzaj podstawy prawnej)

2. Termin realizacji zadania:

3. Opis zadania dotyczapego dofinansowania:

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

poszczeg6Inych prac):

Lpl Zakres- pI_.qpowapLyCh.- praC / rObiet budOWIany.ch   -



5. Znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego z uwzgIQdnieniem WartO§Ci hiStOryCZnej,

artystycznej i naukowej:

6. Aktualny stan zachowania i zagroZenia zabytku:

7.  DostQPnOS6 publiczna zabytku po zakoflczeniu prac konserwatorskich

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

wysoko§ci poniesionych naktad6w, w tym ze Srodk6w publicznych:1

Rok Zakres Warto§6 Dotacje ze Srodk6w publicznych

przep rowadzo nych poniesionych (wysokoS6 dotacj-IJ Zr6dlo i wskazanie

PraC naktad6w prac, na kt6re zostaly ptzeznaczone)

1 JeSli nie przeprowadzano Zadnych prac] naleZy \xpisa6 "n/.e dofyczy".

Srodki publiczne to srodki np. gminy, powiatu, wojew6dztwa] bud2etu pahstwa, "Funduszu koScielnego",  Unii    Europejskiej.



lV. Koszty i harmonogram realjzacji zadania:

1.     Przewidywane koszty realizacji zadania z wyszczeg6lnien'lem Zr6det ich finamsowania:

ZR6DIA FINANSOWANIA

SRODKI  FINANSOWE WEDLUG  PLANU

kwoty (w ztotych)

oJ/a(zdoktadnoSciado2miejscpoprzecinku)

\
±.           .-       .`'/        .'.                -.'..,-'         .jr_,        .

\i.==.--`,i,I+I;l`i+•l-.I..`-.__-..`t'L.`\\...-I`i^`rX*\_=`".:3<=l'.``,\_\T.`i..€'tlliLR`€.`=i.'._`.`.`.L.|

E-r=.i-: ::,i,-`-. :,:..i:::i- L=-..--`3`:,:,:3i:.;.;i;..;-i.=f-i i.+.:

1.     Wnioskowana kwota dotacji celowej z budZetu gminy
Drawsko Pomorskie

2.     Deklarowany udziat §rodk6w wlasnych

3.     Przewidywane inne Zr6dta finansowania zadania:

3.1.   z budZetu  Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa
Narodowego

3.2. z budZetu Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w

3.3  z budZetu jednostek samorzadu ter)rforialnego

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

3.5  pozostate (wymieni6 jakie)

2.     Informacja o wystapieniu (lub planowaniu wystapienia) o Srodki z imych Zr6det

(dotyczytabeli  1]  ppkt 3.1  - 3.3 ):

Zr6dto planowanego
Wnioskowana

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

Nazwa organu administracji publicznej kwota o przyznanie Srodk6w (ofert) nierozpatrzonych
lub innej jednostki sektora filnanS6w wzt zostat (-a) do czasu ztoZenia

publicznych rozpatrzony(-a)pozytywnie!czyteZ niezostal(-a)jeszczerozpatrzony(-a) niniejszej oferty

TAK/NIE z

TAK/NI EZ

TAK/N I EZ

TAK/N I EZ

2 Niepotrzebne   skreSli6-



3.     Harmonogram  prac i preliminarz catkowitych koszt6w zadania:

Termin Ftodzaj prac konsenA/atOrSkiCh, Koszt og6Jem
Koszty (zt) z podzialem na Zr6clfafinansowanI'a

przeprowadzenia prac restauratorskich lub robot budowlanych (zt brutto) dofacja Srodkj inne
(w uidadzie (rodzaj kosat6w) z budZetu gminy w[asne Zr6 dla

chronologicznyrty ( brutto) (brutto) (brutto)

Razem :

V. Uzasadnienie dotyczace \vysokoSci wnioskowanej dotacji, je§li wnioskuje sic o dotacje
w \ArySOkO§Ci PO\^ryZej 50o/a nakTad6w koniecznych na \vykonanie zadania:

Vl. Obowiazkowe zalaczniki:

Kopie dokument6w powinny bye potwierdzone za zgodnoS6 z oryginalem.

Nrza[apzn i ka
Tress zalapzn ika llo§6zatapznik6w

1'

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

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

Vll. OSwiadczenia wnioskodawcyl

1.    OSwiadczam,  i2 posiadam zasoby rzeczowe i kadrowe niezbQdne dO PraWidtOWej ObStugi
realizacji zadania.



2.    OSwiadczam]  iZ  nie  zalegam  z  ptatnoSciami  zobowiazah  na  rzecz  podmiot6w  publiczno-

prawnych.

3.    WyraZam  zgodQ  na  PrZetWarZanie  danyCh  OSObO\vyCh  W  ZakreSie  nieZbQdnym  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 ze zm.)

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

prawnym  i faktycznym.

5-    OSwiadczam] Ze wnioskodawca posiada tytut prawny do obiektul kt6rego dotyczy wniosek-

[m iqi nazwick-q`. :   S_/fa[n I.,is:ko'>' i
.`|     .'-:-

e_g-ZQQ  I:mie mz1-u-- ai._•```..
`

p )   ,,

Wniosek podpisuja osoby upowaZnione do reprezentowania wnioskodawcy, skfadania oSwiadczeri
woli  i  zaciagania  zobowiazah  finansowych,  wymienione  w  pkt  II  ppkt.  6a  wniosku,  potwierdzajac
tym samych prawdziwoS6 danych zawartych we wniosku.



lJMOWANR._......................

ZDNIA...........I..R-

zawarta pomiQdZy

Gmina Drawsko Pomorskie dziatajapa przez Marka Tobiszewskiego - Zastepce Burmistrza    Drawska

Pomorskiego  (siedziba:  Urzqd  Miejski  w  Drawsku  Pomorskim]  ul.  Sikorskiego  41 I  78-500  Drawsko

Pomorskie) NIP 674-00-06-008] zwana dalej "Dotujapym"

a

I zwana dalej "Dotowanym"

§1

1.  W   \^lyhonan'lu   uchwaly   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]  pofoZonym  na  obszarze  gminy  Drawsko  Pomorskie,
Dotujapy     udziela     Dotowanemu     dotacji     celowej     w     kwocie     ...................     zt     (stownie:

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

\\  .   .   .  .   .   .  .   .   .   .   .   .  .   .   .  .   `   .  .   .   `

2.   Termin kohcowy rzeczowego wykonania zadania okreSla sis na dZieh 30.1 1.2018 r-
3.   Zadanie wykonane zostanie zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym okreSIonym w zataczniku

nr 1  do umowy_

§2

1.   Dotacja]  o  kt6rej  mowa w §1  ust.  1  przekazana  zostanie  na  rachunek  banko\^ry  Dotowanego   nr
wterminie 14 dni liczap od dnia podpisania umowy

2.   Dotowany oSwiadcza, Ze jestjedynym  posiadaczem   wskazanego w ust.  1  rachunku  bankowego i
zobowiazuje  sis  dO jegO  utrZymania  nie  kr6cej]  niZ do  chwili  dokonania  ostatecznych  rozliczeh  z
Dotujapym, wynikajapych z niniejszej umowy.

§3

1.   Otrzymana  dotacja  winna  bye wykorzystana  przez  Dotowanego  w terminie  nie  dtuZszym  niZ  do
30 listopada 2018 r.

2.   Przez  wykorzystanie  dotacji   naleZy  rozumie6  optacenie   rachunk6w  i  faktur  dokumentujapych
realizacjQ Zadania W terminie nie P62niejszym  ni2 okreSlony w ust.  1

§4

1.   Sprawozdanie    koflcowe   z   wykorzystania    otrzymanej    dotacji]    sporzadzone   wedtug   wzoru
stanowiapego zatapznik nr  2 do umowy, winno bye zto2one przez Dotowanego w terminie  15 dni
po uptywie terminu  wykorzystania dotacji-

2.   Srodki  dotacji   niewykorzystanej   (  w  kwocie  wynikajapej  z  rozliczenia   kohcowego)   Dotowany
zobowiazany jest zwr6ci6 w terminie okreSlonym w ust.  1.

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

po5wiadczone  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 ka2dej optaconej faktury lub rachunku naleZy zatapzy6 dow6d zaptaty.
5.   W przypadku  nieprzedtoZenia   sprawozdania]  o kt6rym  mowa w ust.  1 I  Dotujapy wz)M/a  PiSemnie

Dotowanego  do   ich  ztoZenia.   Niezastosowanie  sis  dO  WeZWania  Skutkuje   PrZePrOWadZeniem
kontroli]  kt6ra moZe bye podstawa do rozwiazania umo\^ry.

6.   Sprawozdaniel   o  kt6rych  mowa  w  ust.   1l  winno  bye  zto2one  przez  Dotowanego  w  UrzQdZie
Miejskim w Drawsku Pomorskim.

7.   Dotujapy  ma   prawo  Zqda6]   aby  Dotowany  w  wyznaczonym   terminie   przedstawit  dodatkowe
informacje i wyja§nienia do sprawozdania] o kt6rych mowa w §4.

§5

1.     Dotowany  zobowiazuje  sis  dO  WykOrZyStania   OtrZymanej   dOtaCji   ZgOdnie  Z  Celem,   na  jaki  ja
uzyskat]  i na warunkach okre§Ionych   niniejsza umowa-

2,    W  razie  stwierdzenia]  Ze  udzielona  dotacja  zostata wykorzystana  niezgodnie z przeznaczeniem]

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

§6

Dotowany jest zobowiazany do  prowadzenia vy)/odrQbniOnej  eWidenCji finanSOWO-kSiQgOWej  kOSZt6w
sfinansowanych  otrzymana dotacja zgodnie  z zasadami  \^rynikajapymi  z ustawy z dnia  29 wrzeSnia
1994  r.   o  rachunkowoSci   (t.j.   Dz.   U.  z  2018  r.   poz.   395  z  p6Zn.   zm.),  w  spos6b  umo2liwiajapy
identyfikacjQ POSZCZeg6lnych operacji  ksiQgOWyCh.

§7

Dotowany   zobowiazuje   sis   dO   PrZePrOWadZenia   WSZyStkiCh   PrOCedur   ZWiaZanyCh   Z   realizacja
rzeczowa i finansowa dotowanego zadania zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi.

§8

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

2-   Zmiany niniejszej umo\^ry wymagaja dla swej waZnoSci formy pisemnej pod rygorem  niewa2no§ci'

§9

Dopuszcza   sis   mOZliwoS6   przesuniQ6   Srodk6w   finanso\^rych   miQdZy   POSZCZeg6Inymi   pozycjami
koszt6w wymienionych w zatapzniku nr 1  do umovy)/I  bez koniecznoSci sporzadzania aneksu.

§1O

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  konservacja lub  rozpoczQCiem
robot  budowlanych  oraz  tej  samej   iloSci  fotografii   po  zakohczeniu   prac]   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.

PF?AwIV r
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3.   Dotowany  zapewni  Dotujapemu  wglad  w  dokumentacjQ  dOtyCZapa  realiZOWanegO  Zadania,   na
kt6re  udzielono  dotacji  w  kaZdej  fazie.  W  ramach  kontroli  upowaZnieni  pracownicy  Dotujapego
moga. bada6 dokumenty i  inne  noSniki  informacji,  kt6re maja lub  moga mie6 znaczenie dla oceny

prawidtowoSci   wykonania   zadania,    oraz   Zajda6   udzielenia   ustnie   lub   na   piSmie   informacji
dotyczapych wykonania zadania w terminie okre§lonym  przez kontrolujapego.

§12

1.   W    razie    niemoZnoSci    realizacji    umowy'    w   szczeg6lnoSci   wskutek   okolicznoSci,    na    kt6re
Dotowany,    mimo   zachowania    nale2ytej    starannoSci,    nie    ma   wptywu,    umowa    moZe    bye
rozwiazana przez kaZda ze stron z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.

2.   W  przypadku   rozwiazania  umovy)/  skutki  finansowe  i  ewentualny  zwrot  Srodk6w  finansowych
Strony okreSla w sporzadzonym  protokole-

§13

1.   Umowa mole  bye rozwiazana  przez Dotujapego ze skutkiem  natychmiastowym w szczeg6lnoSci
w przypadku:

1 )  wykorzystania udzielonej dotacji  niezgodnie z przeznaczeniem]
2)  nieterminowego  lub  nienaleZytego  \^rykonania  umowyl  w tym  w szczeg6lnoSci  zmniejszenia

zakresu  rzeczowego  realizowanego  zadania,  stwierdzonego  na  podstawie \^rynik6w  kontroli
oraz oceny realizacji wniosk6w i zaleceh pokontrolnych]

3)  jeZeli    Dotowany   przekaZe   czQS6   lub   catoS6   dotacji   osobie   trzeciej)    pomimo)    Ze    nie

przewiduje tego niemniejsza umowa,
4)  jeZeli    Dotowany    odm6wi    poddania    sis    kOntrOli]    bqdZ    w   terminie    okreSlonym    przez

Dotujapego nie doprowadzi do usuniQCia StWierdZOnyCh  niePraWidtOWOSci.

2.   Rozwiazujap  umowQ  Dotujapy okre§Ii  kwotQ dOtaCji  POdlegajapej  ZWrOtOWi,  termin jej  ZWrOtu  OraZ
rachunek bankowy,  na kt6ry naleZy dokona6 wptaty.

§14

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

proporcjonalne zmniejszenie kwoty dofinansowania DotuJ.apegO.
2.    W   przypadku,   gdy   kwota   Srodk6w   wlasnych   Dotowanego   w   zadaniu   zwiQkSZy   SiQl   kWOta

dofinansowania Dotujapego nie ulegnie zwiQkSZeniu.

§15

Spory  mogape  \^ryniknq6  z  niniejszej   umowy  rozstrzyga  set   powszechny  wlaSciwy  dla  siedziby
Dotujapego.

§16

W zakresie nieuregulowanym  umowa stosuje sis PrZePiSy uStaWy Z dnia 23  kwietnia  1964 - Kodeks
c)M/ilny OraZ uSta\^ry Z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych.

§17

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

DOTUJACY DOTOWANY



Zatapznik nr 1  do umowy nr

Zakres planowanych prac/robot budowlanych

Lp zakres planowanych prac / robot budowlanych



Zatapzniknr2doumowynr.............,........  zdnia

Piecze6 Dotowanego
(nie dotyczy os6b fizycznych)

SPRAWOZDANIE
z \ArykOrZyStania dOtaCJ'i udZielonej z bud2etu gminy Drawsko Pomorskie na prace

konsen^/atorskie, restauTat6rskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytk6w

na realizacje zadania pn.

(nazwa zadania)

wykonanegowokresieod.._...._..............I.  do....................._

okreSlonego w umowie nr

zawartej w dniu

gmina Drawsko Pomorskie a

pomiQdZy

(nazwa podmiotu)

Data zloZenia sprawozdania

(wypelnia Urzad  Miejski)

czES6 I. SPRAWOZDANIE IVIERYTORYCZNE

(szczeg6lowy opis wykonania zadania z wyszczeg6Inieniem poszczeg6Inych dzialari;

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



czES6 IJ. SPRAWOZDANJE FINANSOWE

Catkowity koszt zadania (w zt)

Catkowita kwota przyznanej dotacji (w zt)

Srodki wlasne (w zt)

Srodki z innych Zr6det

1. Rozljczenie ze wzgled.u na Zr6dto finansowania

ZR6DLA FINANSOWANIA
SRODKI  FINANSOWE

kwoty (w ztotych) %(zdoktadnoSciado2miejscpoprzecinku)
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1.     Kwota otrzymanej dotacji z bud2etu gminy Drawsko



Pomorskie

2.    Srodki wlasne

3.     lnne Zr6dta finansowania zadania:

3.1.z budZetu pahstwa

3.2. z budZetu jednostek samorzqdu terytorialnego

3.3. z budZetu Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w

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

3.5.  pozostate (wymieni6 jakie)

2. Rozliczenie wedTug rodzaju poniesionych koszt6w

Terminprzeprowadzenia

Szczeg6Io\Ary ZakreS PraCkonserwatorskich,restauratorskichtubrobot Kosztog6lem(zlbrutto)

Koszty (zl) z podzialem na£r6dTafinansowania

d otacjazbudZetugminy(brutto)
Srodki inne

PraC
budowlanych wras ne Zr6dla

(w ukladziechronologicznym) (rodzaj koszt6w) (brutto) (brutto)

Razem:



3. Zestawienie faktur i rachunk6w opTaconych ze Srodk6w otrzymaneJ' dOtaCji:

Lp. Wys ta wca

Nazwa wydatku  -(rodzajprac./kos,zt6w)
Nr fakfury/:rachunku

Data.wyst`fcktury/-rach-in:h,ku
Kwofa+   --wydart,ku(-w ----Zl)# -.,_-Term i,ni-1iea[izacj i:.=bglatno§cilr=' g';srodk.6w zr`-dbtacjil(wzl)

7 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

RAZEM \^n/DATKI X X X

Zalqczniki:

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:   wFakfura  w /owoc/'e.,,,,,.,,.,.,,,,,,  z/ ap/acona
zostala ze Srodk6w otrzymanej dotacji z budZetu  Gminy Drawsko Pomorskie w ramach  umowy

z       dnia
JJ

na       realizacje       zadania

2.      Do kaZdej optaconej faktury lub rachunku naleZy dotapzy6 dow6d zaptaty-
3.      PoSwiadczone za zgodnoS6 z oryginatem  kserokopie um6w z wykonawcami  prac przy zabytku,

jeZeli takie zostaty zawarte-
4.      PoSwiadczona za zgodnoS6 z oryginatem  kserokopia  protokotu  odbioru  prac konserwatorskich]

restauratorskich  lub  robot  budowlanych  przez  Wojew6dzkiego  Konservatora  Zabytk6w,  jeSli
dotyczy-

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

6.      Dokumentacja  fotograficzna  \^rykonanych   prac   konservatorskich,   restauratorskich   lub   robot
budowlanych przy zabytku-



-I

OSwiadczam / myJ Ze:

1 )    od daty zawarcia umowy nie zmienit sic 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


