
UCHWAŁA NR XXXVII/347/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 

gminy Drawsko Pomorskie

Na podstawie § 6 ust. 5 uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2011 r. Nr 12, poz. 207), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o udzieleniu z budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013 dotacji 
celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Drawsko Pomorskie dla: 

1) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Chrystusa Króla w Suliszewie na realizację zadania 
pn. „Zabezpieczenie i odnowienie fundamentów w kościele parafialnym w Suliszewie ”
w wysokości 39.747,00 zł; 

2) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Stanisława B. i M. w Zarańsku na realizację zadania 
pn. „Remont i rewaloryzacja kościoła p.w. Niepokalnego Poczęcia NMP w Żółtem - 
remont wieży” w wysokości 16.000,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim

mgr Czesław Faliński

Id: BC516A46-1643-4C7E-AD96-61CCBC1FD1D8. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) organ stanowiący samorządu 
może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru na zasadach określonych w podjętej przez ten organ 
uchwale. Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwałą Nr III/20/2010 z dnia 30 grudnia 
2010 r. ustaliła zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych 
na obszarze gminy Drawsko Pomorskie. 

Na podstawie ww. uchwały Burmistrz Drawska Pomorskiego zarządzeniem Nr 64/2013 
z dnia 16 maja 2013 r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2013 r. na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze gminy Drawsko Pomorskie. 

W terminie naboru, prowadzonym od 16 maja do 17 czerwca 2013 r. złożone zostały 
3 wnioski o udzielenie dotacji na łączna kwotę oczekiwanej dotacji z budżetu gminy 
Drawsko Pomorskie w wysokości 180.100,24 złotych. 

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze, wnioski ocenione zostały pod względem formalnym 
oraz merytorycznym przez komisję powołaną przez Burmistrza Drawska Pomorskiego. 

W trakcie oceny formalnej wnioskodawcy mieli możliwość jednorazowej poprawy 
błędów i uzupełniania braków w terminie 7 dni od otrzymania stosownej informacji 
o błędach/brakach. 

W związku z powyższym wnioskodawcy, którzy podczas weryfikacji formalnej 
nie spełnili wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze, zostali wezwani do 
poprawek/uzupełnień. W przypadku uzupełnienia braków wniosek traktowany był jako 
spełniający wymogi formalne i przekazany został do oceny merytorycznej. Ostatecznie 
wymogów formalnych nie spełnił jeden wniosek (brak pozwoleń wymaganych przepisami 
prawa), w związku z czym został pozostawiony bez rozpatrzenia. Pozostałe dwa wnioski 
przekazano do oceny formalnej. 

Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, zostały poddane ocenie 
merytorycznej. Komisja oceniała je wg kryteriów zawartych w uchwale Nr III/20/2010 
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim, tj: 

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. 

Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej wszyscy członkowie komisji podpisali 
zobowiązanie członka komisji opiniującej wnioski, przy czym żadne z członków komisji 
nie wyłączył się z oceny wniosków. Komisja zaproponowała udzielenie dotacji obydwu 
podmiotom mając na uwadze dostępność środków w budżecie gminy. W związku z tym, iż 
jeden wnioskodawca występował o dotację w wysokości 100 % zastosowano przepisy 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 78 ust. 1-
3), która ustala wysokość dotacji. Zgodnie z tymi zapisami dotacja może być udzielona 
w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, 
artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem 
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technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja 
może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych 
prac lub robót. Żaden z wniosków nie spełniał jednak warunków przyznania pomocy 
w wysokości 100 %. Mając na uwadze powyższe komisja zarekomendowała udzielenie 
dwóch dotacji w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie zadania. 
Komisja podjęła decyzję w sprawie wyboru wniosków o udzielenie dotacji na zasadzie 
consensusu. 

Podjęcie przez Radę Miejską w Drawsku Pomorskim powoduje skutki finansowe dla 
budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości 55.747,00 zł w 2013 roku.
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