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UCHWA£A Nr XXIX/229/2009 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy obiektach
wpisanych do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami)
i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z
póniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. W³aciciele lub posiadacze zabytku wpisanego do
rejestru zabytków, zobowi¹zani do finansowania, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych mog¹ ubiegaæ siê o udzielenie dotacji celowej z bud¿etu
Gminy na ich finansowanie.
§2. 1. Zasady ogólne sk³adania wniosków o dofinansowanie.
1. Wnioski o udzielenie dotacji nale¿y kierowaæ do Burmistrza Wolsztyna.
2.

2. Dotacja mo¿e byæ udzielona na pokrycie kosztów wykonania planowanych prac prowadzonych z zachowaniem przepisów ustawy - Prawo zamówieñ publicznych.
3. Uprawniony podmiot mo¿e otrzymaæ dotacjê, czêciowo
pokrywaj¹c¹ koszty prowadzenia prac.
4. Dotacje, o których mowa w ust. 1 mog¹ obejmowaæ
nak³ady konieczne na realizacjê prac okrelonych w art. 77
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
5. Dotacja mo¿e byæ udzielona do wysokoci 50% nak³adów
koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku.
6. £¹czna wartoæ dotacji udzielonych z bud¿etu Gminy oraz
innych róde³ sektora finansów publicznych nie mo¿e
przekraczaæ 100% nak³adów koniecznych na wykonanie
tych prac lub robót.

Wniosek powinien zawieraæ:

a) nazwê podmiotu uprawnionego realizuj¹cego zadanie,
b) wskazanie zabytku, którego dotyczy wniosek wraz z kserokopi¹ decyzji o jego wpisie do rejestru oraz tytu³em
prawnym do u¿ytkowania zabytku,
c) zakres planowanych do wykonania prac uzgodniony z
Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
a w przypadku robót budowlanych zatwierdzony przez
w³aciwy Organ projekt budowlany,
d) termin i miejsce realizacji,
e) kosztorys okrelonych we wniosku prac,
f) okrelenie wysokoci dotacji, o któr¹ ubiega siê wnioskodawca,
g) owiadczenie o uzyskanych dotychczas rodkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji z³o¿onych do
innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wymienionych we wniosku prac i robót,
h) uzasadnienie celowoci realizacji zadania.
3. Oferta wykonania zadania powinna gwarantowaæ jego
wykonanie w sposób efektywny, oszczêdny, terminowy i
zgodny z przepisami prawa.

III. Rozpatrywanie wniosków
1. Podmioty uprawnione do ubiegania siê o uzyskanie dotacji zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia wniosku o przyznanie
dotacji do Burmistrza Wolsztyna w terminie do 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, a w uzasadnionych przypadkach w terminie póniejszym.
2. Wnioski niekompletne i z³o¿one po terminie nie bêd¹
rozpatrywane.
3. Wnioski z³o¿one przez podmioty uprawnione podlegaj¹
sprawdzeniu pod wzglêdem formalnym przez merytoryczn¹ komórkê organizacyjn¹ Urzêdu Miejskiego w Wolsztynie zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzêdu.
4. Kierownik komórki organizacyjnej Urzêdu opiniuje wniosek i przedk³ada propozycje Burmistrzowi Wolsztyna w
terminie do 15 padziernika poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy. Przy opiniowaniu wniosków o przyznanie dotacji
uwzglêdnia siê nastêpuj¹ce kryteria:
a) dostêpnoæ dla ogó³u spo³ecznoci lokalnej i turystów,
b) promowanie kultury oraz historii gminy - preferowane
s¹ obiekty wzbogacaj¹ce ofertê turystyczn¹ i kulturaln¹
Gminy Wolsztyn,
c) stan zachowania obiektu,

II.

Przedmiot udzielania dotacji

1. Gmina mo¿e udzieliæ dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do
rejestru zabytków oraz szczególnie cennych dla kultury i
dziedzictwa narodowego, usytuowanych na terenie Gminy
Wolsztyn.

d) wysokoæ zaanga¿owania w³asnych rodków,
e) rodki przewidziane w bud¿ecie gminy.
5. Zatwierdzony przez Burmistrza Wolsztyna wniosek o dotacjê stanowi podstawê ujêcia kwoty dotacji w projekcie
bud¿etu na dany rok bud¿etowy.
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6. Po zatwierdzeniu rozdzia³u rodków przeznaczonych na
dotacjê przez Radê Miejsk¹ w Wolsztynie uchwa³¹ bud¿etow¹, merytoryczna komórka organizacyjna Urzêdu Miejskiego zawiadamia podmioty uprawnione o przydzieleniu
dotacji lub braku mo¿liwoci dofinansowania zadania.
IV. Tryb rozliczania dotacji
1. Podstaw¹ przekazania dotacji podmiotom uprawnionym
jest umowa.
2. Umowa o udzieleniu dotacji na prowadzenie prac przy
zabytku powinna zawieraæ:
a) szczegó³owy zakres prac,
b) zakres planowanych prac finansowanych ze rodków
w³asnych wnioskodawcy,
c) zakres planowanych prac finansowanych z dotacji,
d) termin realizacji prac wraz z harmonogramem realizacji
i finansowania,
e) wysokoæ udzielonej dotacji oraz termin i warunki jej
p³atnoci,
f) tryb kontroli wykonania umowy i wykorzystania dotacji,
g) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
h) sposób zabezpieczenia dotacji przed niew³aciwym wykorzystaniem.
3. Podmioty uprawnione otrzymuj¹ce dotacjê z bud¿etu
Gminy zobowi¹zane s¹ do informowania o tym fakcie
opinii publicznej.
4. Przyznana dotacja mo¿e byæ wyp³acona w formie:
a) jednorazowego przelewu rodków,
b) transz wynikaj¹cych z harmonogramu realizacji zadania.
5. Przekazanie kolejnych czêci dotacji mo¿e nast¹piæ dopiero po rozliczeniu wczeniej przekazanych rodków.
6. Nie dokonanie rozliczenia powoduje wstrzymanie dofinansowania.
7. Podmioty uprawnione realizuj¹ce zadania finansowe z
dotacji zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia w merytorycznej komórce Urzêdu sprawozdania z realizacji zadania, zawieraj¹cego:
a) w zakresie merytorycznym - opis wykonywanego zadania w zakresie zgodnoci z zapisami umowy ze szczególnym uwzglêdnieniem celu, jaki osi¹gniêto oraz terminowoci realizacji zadania,
b) w zakresie finansowym - rozliczenie wg wzorów ustalonych przez przyznaj¹cego dotacjê oraz oryginalne

dokumenty finansowe (do wgl¹du) spe³niaj¹ce wymogi okrelone przepisami prawa.
8. Na odwrocie powy¿szych dokumentów winien zostaæ
umieszczony zapis w brzmieniu: zrealizowano ze rodków
bud¿etowych Gminy Wolsztyn.
9. Dokumenty niespe³niaj¹ce wymagañ okrelonych w ust. 7
nie bêd¹ przyjmowane do rozliczenia, skutkowaæ bêdzie
koniecznoci¹ dokonania zwrotu ca³oci przekazanej dotacji wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych.
10. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z
przeznaczeniem, podlega zwrotowi na rachunek bie¿¹cy
bud¿etu gminy najpóniej do dnia 20 grudnia roku bud¿etowego wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych.
11. Przed³o¿one Gminie sprawozdanie i rozliczenie dotacji
zgodne z wymogami okrelonymi w ust. 7, niebudz¹ce
zastrze¿eñ przyjmuj¹cego rozliczenie, opatrywane bêdzie
klauzul¹ rozliczono.
V. Tryb kontroli wykorzystywania dotacji
1. W trakcie realizacji zadania i po jego zakoñczeniu podmioty uprawnione otrzymuj¹ce dotacjê podlegaj¹ kontroli pod
wzglêdem finansowym i merytorycznym poprzez wyznaczonych pracowników Urzêdu Miejskiego.
2. Z czynnoci kontrolnych zostaje sporz¹dzony protokó³. W
przypadku wyst¹pienia nieprawid³owoci Burmistrz Wolsztyna formu³uje zalecenia pokontrolne.
3. Wynik kontroli przedstawiaj¹cy niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie dotacji skutkuje obowi¹zkiem zwrotu
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych oraz zawieszeniem na 2 lata mo¿liwoci
przyznania dotacji.
4. Prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji
obejmuje w szczególnoci:
a) przedstawienie przez wnioskodawcê wszelkich informacji dotycz¹cych dzia³alnoci wnioskodawcy, w tym
jego gospodarki finansowej w zakresie objêtym dotowaniem, na ka¿de ¿¹danie Burmistrza Wolsztyna,
b) prawo wstêpu na teren objêty pracami.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wolsztyna.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

