
Uchwała Nr XXIII/177/2008 
Rady Powiatu w Głubczycach 

z dnia 26 czerwca 2008r. 
  
   
                 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
 

 
            Na podstawie art. 12  pkt. 11ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. 
(Dz.U. Nr 91, poz. 578) tekst jednolity z dnia 27 października 2001 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1592     
z póżniejszymi zmianami ) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków   
i opiece nad zabytkami     (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zmiany: Dz. U z 2004r. Nr 96, poz. 959, 
Dz. U z 2005r. Nr 238, poz. 2390, Dz. U z 2006 Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875) Rada Powiatu 
w Głubczycach uchwala, co następuje:  

§ 1  
 
 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
 

1. dotacji: rozumie się przez to dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
prowadzonym przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

2. zabytku: rozumie się przez to zabytek zdefiniowany w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, znajdujący się na obszarze powiatu 
głubczyckiego wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez Opolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

3. powiat : rozumie się przez to powiat  głubczycki,  
4. ustawie: rozumie się przez to ustawę z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami  
 

§ 2  
 
 

1. Z budżetu Powiatu mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli znajduje 
się w złym stanie technicznym.  

2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, o których 
mowa w art. 71 ust.1 ustawy .  

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które 
zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku o udzielenie 
dotacji.  

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

 



§ 3  
 
 

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na roboty budowlane, prace konserwatorskie                      
i restauratorskie przy zabytku określone w art. 77 ustawy .  

 
§ 4  

 
 

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 60 % nakładów koniecznych, o których mowa               
   w § 3.  
2.Dotacja nie może zostać udzielona:  
    1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji  
       pochodzących z innych  źródeł,  
    2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Powiat i inne uprawnione organy przekracza  
       100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.  
 

§ 5  
 
 

1.Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku.  
2.Do wniosku o udzielenie dotacji 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) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub  
         robót,  
    5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy  
        zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku  
        ruchomym,  
   6) dokumenty potwierdzające udzielenie dotacji przez inne podmioty lub informację                    
        o wnioskach o   udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów.  
3.Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien załączyć  
   informacje o   pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzoną w  
   zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.                                    
    o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy  publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291).  
4.Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  
 

§ 6  
 
1.Wnioski o dotację, z zastrzeżeniem § 11, składa się Zarządowi Powiatu  
    w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji  

2.Wnioski zweryfikowane przez Zarząd Powiatu stanowią podstawę do przygotowania projektu 
uchwały  Rady Powiatu o udzieleniu dotacji poszczególnym wnioskodawcom.  



3.W uchwale Rady Powiatu przyznającej dotację, określa się nazwę otrzymującego dotację, prace 
lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.  
4.Uchwałę, o której mowa w ust. 3, ogłasza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej   Starostwa Powitego w Głubczycach.  
 
 

§ 7  
 
 

1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:  
 
    1) opis i zakres prac lub robót i termin ich wykonania oraz zobowiązanie do wyłonienia  
        wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych,  
    2) kwotę dotacji , tryb jej płatności i formę rozliczenia tych wydatków,  
    3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz sposób kontroli należytego  
        wykorzystania dotacji,  
    4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie  
        należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,  
    5) zasady i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji lub jej części lub zwrotu dotacji  
         wykorzystanej  niezgodnie z przeznaczeniem.  
 
2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku 
budżetowego.  
 

§ 8  
 
1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót z udziałem 
stron umowy.  
2.W celu rozliczenia dotacji podmiot, któremu udzielono dotacji, składa sprawozdanie                           
z wykonania prac lub robót Zarządowi Powiatu.  
3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.  
 
 

§ 9  
 

1. W przypadku stwierdzenia:  
1) wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia w 
terminie określonym w umowie,  
2) nieterminowego zwrotu niewykorzystanej całości lub części dotacji,  
3) pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości podmiot, któremu udzielono 
dotacji ma obowiązek jej zwrotu wraz odsetkami na zasadach określonych umową, o 
której mowa w § 7.  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 podmiot, któremu udzielono dotacji traci prawo do 
ubiegania się  o przyznanie dalszych dotacji z budżetu Powiatu przez okres kolejnych trzech lat 
począwszy od dnia, w   którym stwierdzono nieprawidłowe wykorzystanie dotacji.  

 
 



 
§ 10  

 
 

Zarząd Powiatu prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne podmioty uprawnione 
do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu.  
 
 

§ 11 
 

W roku podjęcia uchwały wnioski o dotację można składać Zarządowi Powiatu w terminie 30 dni 
od jej uchwalenia. 
 
 

§ 12  
 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .  
 
 

§ 13 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.  

 

                                                                                           Przewodniczący 
                                                                                            Rady Powiatu 
 
                                                                                    Stanisław Krzaczkowki



 


