
UCHWAŁA NR IX/63/19
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym

się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.) po zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, Rada Gminy Dąbrowa uchwala co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków, położonym na obszarze Gminy Dąbrowa, który posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub 
naukowe.

§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w § 1, może być udzielona po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego 
przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Dotacja może być udzielona na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, które:

1) zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji;

2) zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma być udzielona.

3. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

4. W przypadku, gdy dotacja dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, uzyskana pomoc 
będzie pomocą de minimis i będzie udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

§ 3. Dotacja może być udzielona do wysokości 20% nakładów koniecznych na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1, jednak w kwocie 
nie większej niż 20.000,- zł. 

§ 4. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, do którego załącza się: 

1) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

3) opis i zakres prac lub robót, harmonogram oraz kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót ze 
wskazaniem źródeł ich finansowania;

4) pozwolenie konserwatora zabytków zezwalające na przeprowadzenie prac lub robót;

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub 
zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego;

6) dokumenty potwierdzające udzielenie dotacji przez inne podmioty lub informację o wnioskach o udzielenie 
dotacji skierowanych do innych podmiotów.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji obejmującej nakłady określone w art. 77 pkt 1-6 ustawy nie załącza się 
dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 4 i pkt 5.

3. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć:
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1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołóstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o dotację, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia 
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie;

2) wypełniony formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. z 2010 r., Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

§ 5. 1. Wnioski o udzielenie dotacji składa się Wójtowi Gminy Dąbrowa w terminie do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok przyznania dotacji. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, składa się w trybie ciągłym do wyczerpania 
środków zaplanowanych w budżecie gminy na dany rok.

3. Wnioski o przyznanie dotacji, zgłaszane w trakcie roku budżetowego, rozpatrywane są na zasadach zmian 
w budżecie gminy.

4. Wnioski zweryfikowane i zatwierdzone przez Wójta Gminy Dąbrowa stanowią podstawę do przygotowania 
projektów uchwał Rady Gminy Dąbrowa o udzieleniu dotacji poszczególnym wnioskodawcom, w miarę 
posiadanych w budżecie środków na ten cel.

§ 6. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą a uprawnionym 
wnioskodawcą. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Konopa
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