UCHWAŁA NR III/20/2010
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Drawsko Pomorskie
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 956, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362; Nr 126, poz. 875; z 2009 r.
Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim
uchwala, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Drawsko
Pomorskie, sposób jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji.
§ 2. 1. Z budżetu gminy Drawsko Pomorskie mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze
gminy Drawsko Pomorskie, zwane dalej "dotacjami".
2. O dotacje może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego.
3. Dotacja może obejmować nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami zwanej dalej „ustawą".
4. Dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie wszelkiego rodzaju prac związanych z opracowaniem
dokumentacji może być udzielona wyłącznie na prace wynikające z zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
5. Dotacja powinna być przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
unikatowych zabytków województwa zachodniopomorskiego, w pierwszej kolejności:
1)uznanych za pomnik historii,
2)włączonych do parku kulturowego,
3)cennych obiektów w skali gminy spośród wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków.
§ 3. 1. Przyznana kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej. Jeżeli wnioskodawca w takim wypadku
podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany przed podpisaniem umowy do aktualizacji zakresu oraz
kosztorysu prac lub robót budowlanych.
2. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się
o dotację, ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo-budowlane nie objęte wnioskiem oraz
zawartą umową o udzieleniu dotacji.
§ 4. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, według wzoru określonego
w informacji o naborze wniosków.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się osobno na każdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1)kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
2)dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku wydany nie wcześniej
niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku lub którego aktualność została potwierdzona w tym okresie (np.
odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów),
3)dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku wydany nie wcześniej
niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku lub którego aktualność została potwierdzona w tym okresie (np.
odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów);
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4)aktualną fotograficzną dokumentację stanu istniejącego zabytku,
5)zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków określające zakres i sposób
prowadzenia planowanych przy zabytku prac lub pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji lub pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na prowadzenie planowanych prac, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia,
6)pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia
7)dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu, w którego władaniu znajduje się obiekt
zabytkowy, (np. nominację na proboszcza parafii czy powołanie na stanowisko dyrektora instytucji),
8)kosztorys przewidywanych prac lub robót.
4. Wszystkie załączniki do wniosku będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.
5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani z przyznaniem jej we wnioskowanej
wysokości.
6. Wniosek złożony po terminie pozostawiony będzie bez rozpatrzenia.
7. Jeżeli wniosek zawiera błędy formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w formie
pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu
Miejskiego w Drawsku Pomorskim. Po tym terminie w przypadku nie usunięcia wykazanych braków, wniosek
pozostawia się bez rozpatrzenia.
8. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale, wnioskodawca może wystąpić z kilkoma wnioskami
o dotacje dla prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.
§ 5. 1. Wnioski o udzielenie dotacji są rozpatrywane przez komisję powoływaną przez Burmistrza Drawska
Pomorskiego, zwaną dalej "komisją".
2. Do zadań komisji, o której mowa w ust. 2, należy:
1)dokonanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków,
2)przygotowanie propozycji podmiotów, którym rekomenduje się udzielenie dotacji z podaniem wysokości kwot
dotacji dla poszczególnych zadań, i przedstawienie jej Burmistrzowi Drawska Pomorskiego.
3. Przy formułowaniu opinii przez Komisję zastosowanie mają następujące kryteria:
1)znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej,
naukowej, artystycznej dla regionu,
2)stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich.
4. Komisja ma prawo zwracać się o opinię w sprawie złożonych wniosków do Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 6. 1. Burmistrz ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku budżetowym,
w którym zostanie ona udzielona lub w roku poprzedzającym jej udzielenie.
2. Informacja o naborze wniosków będzie podawana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.
3. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie nie krótszym niż do 30 dni od dnia podania
informacji o naborze wniosków; przez dzień podania informacji rozumie się dzień, w którym informacja ukazała
się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.
4. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.
5. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Drawsku Pomorskim w drodze
uchwały na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego.
6. Od decyzji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim nie przysługuje tryb odwoławczy.
§ 7. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, zawieranej na czas realizacji prac, jednak
nie dłuższy niż do 30 listopada roku budżetowego, zwanej dalej "umową".
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2. Umowa określi szczegółowe warunki, sposób przekazania, rozliczenia i kontroli dotacji.
3. Rozliczenie wykorzystania dotacji następuje na warunkach określonych w umowie według wzoru
sprawozdania stanowiącego załącznik do umowy.
§ 8. Burmistrz Drawska Pomorskiego prowadzi wykaz udzielonych dotacji.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawska Pomorskiego.
§ 10. Traci moc uchwała Nr LIII/446/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 77, poz. 1466).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr
162, poz. 1568 ze zm.) w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ
stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ
uchwale. Dotacja w zakresie określonym w art. 77, może być udzielona na wykonanie przez wnioskodawcę prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Podjęcie niniejszej
uchwały precyzuje zasady oraz daje możliwość przeznaczenia środków z budżetu gminy w formie dotacji na
wsparcie finansowe działań zmierzających do ochrony i odtworzenia zabytków. Wprowadzenie nowej uchwały ma
na celu zmianę terminu składania wniosku o dofinansowanie na udzielanie dotacji.
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