
UCHWAŁA NR XLV/601/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz określenia 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,

w których dotacja stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz 
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 późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLI/534/14 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2014 r. poz. 1509) oraz po zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie 
do wymogu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala :

§ 1. 

1. Z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny mogą być udzielane dotacje celowe na 
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku:

a) wpisanym do rejestru zabytków oraz

b) znajdującym się na stałe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej, posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego.

3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może obejmować nakłady 
konieczne na:

a) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

b) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

c) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

d) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

e) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

f) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

g) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

h) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla 
zachowania zabytku;

i) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 
z uwzględnieniem kolorystyki charakterystycznej dla zabytku;

j) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej 
substancji tej przynależności;
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k) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, 
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej;

l) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 
wykonane z drewna części składowe i przynależności;

m) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

n) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych 
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

o) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu 
parku, ogrodu lub innego założenia zieleni;

p) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku 
wpisanym do rejestru, o których mowa w lit. G-O;

q) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

4. Dotacje mogą być udzielane na prace lub roboty wymienione w ust. 3, które:

a) zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma być udzielona;

b) rozpoczęto w roku złożenia wniosku i będą kontynuowane w roku, w którym dotacja ma być udzielona.

§ 2. 

1. Dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych 
prac lub robót w przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku nie może zostać udzielona:

a) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych 
źródeł,

b) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny i inne uprawnione 
organy /podmioty, osoby/ przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

3. Dotacja celowa z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym 
własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność 
gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno – prawną, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie 
następuje 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. U. UE L 
352 z 24.12.2013).

4. Uchwały nie stosuje się do pomocy udzielanej w zakresie określonym w art. 1 Rozporządzenia 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.

§ 3. 

1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych dołącza się:

a) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków,

b) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

c) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót wykonywanych ze wskazaniem źródeł ich 
finansowania,

d) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem 
dotacji,
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e) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub 
zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

4. W przypadku przedsiębiorców podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedłożyć:

a) wszelkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 
w ciągu dwóch poprzedzających go lat, lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 
w tym okresie, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) w zakresie pozostałych informacji – dane wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający  się o pomoc de minimis.

5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 

1. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi są przedstawiane do zaopiniowania 
komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw kultury oraz komisji właściwej do spraw budżetu.

2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach w drodze uchwały.

3. W uchwale Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyznania dotacji, określa się:

a) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

b) prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację,

c) kwotę przyznanej dotacji.

4. Wielkość środków finansowych przeznaczonych w roku budżetowym na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach określa uchwała budżetowa.

5. Wysokość udzielonej dotacji nie może przekroczyć środków przewidzianych na ten cel w budżecie 
Gminy i Miasta. W przypadku przekroczenia środków finansowych przeznaczonych na dotację w danym roku 
budżetowym, możliwe jest rozłożenie dotacji na kolejne lata budżetowe.

§ 5. 

1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy, określającej w szczególności:

a) opis i zakres prac lub robót i termin ich wykonania oraz zobowiązanie do wyłonienia wykonawcy na 
podstawie przepisów o zamówieniach publicznych,

b) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony od wyników kontroli postępu prac lub robót i rozliczenia tych 
wydatków,

c) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz sposób kontroli należytego wykorzystania dotacji,

d) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego 
wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,

e) zasady i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji lub jej części albo zwrotu dotacji wykorzystanej 
niezgodnie z przeznaczeniem.

2. Umowę zawiera się na czas realizacji prac lub robót.

3. Podmiot nie może wykorzystywać środków uzyskanych na podstawie umowy na inne cele, niż 
określone w umowie.

4. W uzasadnionych wypadkach, za zgodą stron, dopuszcza się możliwość aktualizacji warunków 
realizacji umowy w formie aneksu.

§ 6. 

Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w kilku transzach w zależności od potrzeb i specyfiki 
realizowanych prac lub robót oraz postanowień umowy.

§ 7. 

1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie określonym w umowie.
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2. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót dokonany z udziałem 
osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz z udziałem przedstawicieli Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.

3. W celu rozliczenia dotacji, podmiot, któremu jej udzielono, składa sprawozdanie z wykonania prac lub 
robót Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w danym roku budżetowym nie później niż 
15 stycznia kolejnego roku.

4. Do rozliczenia przyjmowane będą wyłącznie rachunki lub faktury wystawione na podmiot, któremu 
przyznana została dotacja w roku, w którym dotacja ma być udzielona bądź wystawione w roku poprzednim 
w przypadkach, o których mowa w § 1 ust.4 lit.b.

5. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. 

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia 
rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, 
podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji o wykorzystaniu dotacji, podmiot, któremu jej udzielono, 
traci prawo do ubiegania się o kolejne dotacje z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przez okres 
następnych 3 lat, począwszy od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

§ 9. 

1. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, w szczególności w zakresie:

a) stanu realizacji prac lub robót,

b) efektywności i jakości wykonania prac lub robót,

c) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,

d) gospodarności i rzetelności wydatkowania środków z budżetu gminy,

e) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

2. Kontrolę prawidłowości wykonywania dotowanych prac lub robót, w tym wydatkowania przekazanych 
mu środków finansowych, sprawują upoważnieni przez Burmistrza pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Czerwionce-Leszczynach.

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione mogą badać dokumenty i inne nośniki 
informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywanych prac lub robót oraz 
żądać udzielenia ustnie lub pisemnie informacji dotyczących wykonywanych prac  lub robót.

4. Negatywny wynik kontroli stanowi podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
i żądanie niezwłocznego natychmiastowego zwrotu udzielonej kwoty dotacji wraz z odsetkami.

§ 10. 

Traci moc uchwała Nr XLVI/550/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 lutego 2010 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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§ 12. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  po 
upływie 14 dni od jej ogłoszenia i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 roku.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej

dr inż. Marek Profaska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/601/14

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2014 r.

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

I PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY

A. DANE O ZABYTKU:

1. Nazwa zabytku:

....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

2. Nr w rejestrze zabytków:.........................................................................................................................

3. Data wpisu:...........................................................................................................................................

4. Dokładny adres położenia lub przechowywania zabytku:

....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

B. WNIOSKODAWCA

1. Imię i nazwisko/Pełna nazwa:

....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania/siedziby:

....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

3. NIP: .....................................................................................................................................................

4. REGON: ...............................................................................................................................................

5. Forma prawna: .....................................................................................................................................

6. Nazwa i numer rejestru: .........................................................................................................................

7. Data wpisu do rejestru/ewidencji: ...........................................................................................................

8. Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy:

....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

9. Nazwa banku i numer konta wnioskodawcy:

....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

10. Tytuł prawny do władania zabytkiem (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne):

....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

C. UZYSKANE POZWOLENIA:

1) pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku:
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a) wydane przez: ......................................................................................................................................

b) numer: .................................................................................................................................................

c) data: ....................................................................................................................................................

2) pozwolenie na budowę: ........................................................................................................................

a) wydane przez: ......................................................................................................................................

b) numer: .................................................................................................................................................

c) data: ....................................................................................................................................................

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH

A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI

 Nr pozycji
kosztorysu

 Planowany zakres rzeczowy  Przewidywane koszty

   
   
   
   
   
   

B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT

...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

C. TERMIN REALIZACJI

1. Planowany termin rozpoczęcia: ..............................................................................................................

2. Planowany termin zakończenia: .............................................................................................................

D. PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA PRAC LUB ROBÓT:

 Źródła sfinansowania prac 
lub

robót

 Kwota  Udział w całości kosztów

 Ogółem   100,00%
 Wysokość dotacji, o którą 
ubiega się
wnioskodawca z budżetu
Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny

  

 Udział środków własnych   
 Udział środków z budżetu 
państwa

  

 Udział środków z innych źródeł   

III. INFORMACJA O WNIOSKACH O UDZIELENIE DOTACJI SKIEROWANYCH DO INNYCH ORGANÓW

................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

IV. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW

1) aktualny wypis z rejestru zabytków
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2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku

3) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót

4) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeżeli jest wymagane)

6) informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie i na 
zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 509 poz. 404 z późn. zm.) – dotyczy tylko 
przedsiębiorców

V. PODPISY

W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na 
realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

Miejscowość, data …...............................................…..  ….....................................................

(pieczęć Wnioskodawcy)

Dotacje przyznawane są na zasadach określonych w uchwale …..... Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia ….w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe dane, Gmina zastrzega sobie 
prawo do żądania zwrotu przyznanych środków.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/601/14

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 23 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonywania prac lub robót

W okresie od ........................  do  ....................., określonym w umowie nr.................................. 
zawartej w dniu …....................... pomiędzy:

....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

a

....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Data złożenia sprawozdania: …................................................................................................................

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE:

A. OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC LUB ROBÓT, WYMIERNE REZULTATY REALIZACJI

...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
....................................................................

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 A. INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym
W tym:
koszty pokryte z uzyskanej dotacji
środki własne

............................................................................ zł

.............................................................................zł

.............................................................................zł

- 

 B. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA TYP KOSZTÓW
 Lp.  Rodzaj kosztów  Koszt całkowity  W tym z dotacji
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- 

 C. KOSZTORYS ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁÓ FINANSOWANIA
 Źródło  w zł  %

 Koszty pokryte z dotacji   
 Środki własne   
 Inne źródła   
 Ogółem   

- 

 D. ZESTAWIENIE RACHUNKÓW
 Lp.  Nr dokumentu 

księgowego
 Data  Nazwa wydatku  Kwota w zł  W tym ze 

środków dotacji
      
      
      
      
      
      
      
      

1. Do sprawozdania dołączyć należy kserokopie wszystkich rachunków, faktur, które opłacone zostały

w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Oryginały rachunków, faktur należy 
przechowywać przez 5 lat i udostępnić podczas ewentualnie przeprowadzanych czynności kontrolnych.

2. Oświadczenia i podpisy:

1) niniejszym oświadczam, że środki publiczne otrzymane od Gminy zostały wydatkowane zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 
zm.)

2) niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, 
a także że znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego.

..................................................... ...................................................

data  pieczęć i podpisy

Adnotacje urzędowe

1. Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania:
.............................................................

data i podpis

2. Akceptacja całości sprawozdania pod względem merytorycznym i finansowym:

.............................................................

data i podpis
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