UCHWAŁA NR XXIX/189/21
RADY GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy
Dąbrówno.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 81, w związku
z art. 77 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówno uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Dąbrówno.
§ 2. 1. Z budżetu Gminy Dąbrówno może być udzielana dotacja celowa na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
znajdującym się na terenie Gminy Dąbrówno.
2. O dotację, o której mowa w ust 1 mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające
tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
3. Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku udzielana wnioskodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą (niezależnie od formy prawnej oraz
sposobu finansowania tej działalności), jest pomocą de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach
wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L
352 z 24.12.2013, str. 1) lub pomocą de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 Z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.) lub
pomocą de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia
27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i art 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45)
z uwzględnieniem ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej.
4. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem
dokumentów
określonych
w art. 37 ust. 1 oraz
ust. 2 ustawy
z dnia
30 kwietnia
2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 708).
5. Możliwość udzielania pomocy de minimis na podstawie niniejszej uchwały będzie zgodne
z czasem obowiązywania rozporządzeń Komisji (UE), o których mowa w ust 3.
§ 3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich,
restauratorskich
lub
robót
budowlanych
przy
zabytku,
określonych
w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 4. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100%, ale nie więcej niż 50 000,00 zł rocznie,
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych objętych
wnioskiem.

2. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych tj. z budżetu Gminy Dąbrówno
i innych
źródeł publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
nie może przekraczać wysokości 100% nakładów na wykonanie tych prac lub robót.
§ 5. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:
1) dokumentem potwierdzającym posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
2) decyzją o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
3) pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają
przedmiotem dotacji;

być

4) pozwoleniem na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
5) kosztorysem ofertowym prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich
przeprowadzenia;
6) fotograficzną dokumentacją stanu zabytku przed dokonaniem prac lub robót;
7) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc
de minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu, którego wzór zawiera aktualny załącznik
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie obowiązujących w dniu składania wniosku.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. W przypadku stwierdzenia, iż złożony wniosek jest niekompletny lub nie zostały dołączone
wszystkie dokumenty określone w ust. 1, wzywa się do jego uzupełnienia.
4. Nieuzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
§ 6. 1. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Dąbrówno
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym planuje się realizację zadania.

w terminie

do

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wniosku o udzielenie dotacji na prace interwencyjne
wynikające z zagrożenia zabytku lub zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną artystyczną lub naukową
oraz nie ma zastosowania do wniosków składanych w roku w którym niniejsza uchwała została przyjęta.
3. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej
przyznaniem i nie gwarantuje równie przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.
§ 7. Wysokość środków finansowych na ochronę zabytków w danym roku określa Rada Gminy
Dąbrówno w uchwale budżetowej.
§ 8. Dotację przyznaje Rada Gminy Dąbrówno w formie uchwały, w której określa się:
1) beneficjenta;
2) wykaz prac lub robót, na wykonanie których przyznano dotację;
3) kwotę przyznanej dotacji.
§ 9. W oparciu o uchwałę Rady Gminy Dąbrówno, o której mowa w § 8, Wójt zawiera
z otrzymującym dotację umowę, zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. 2019 r., poz 869 z późn. zm.).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Dąbrówno
Jolanta Wiśniewska

Załącznik do uchwały Nr XXIX/189/21
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 26 lutego 2021 r.
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE
LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
1. Dane o zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
Miejscowość ................................................Województwo ...............................................................
Powiat ................................................Gmina.....................................................................................
Określenie zabytku według decyzji o wpisie do rejestru zabytków ....................................................
2. Określenie prac na które ma zostać udzielona dotacja oraz termin ich wykonania:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..............................................................
3. Termin wykonania prac: ……………………………………….……………………………...........
4. Określenie wysokości dotacji: …………………………………………
5. Wykaz prac wykonanych przy zabytku objętym wnioskiem w okresie ostatnich pięciu lat:
Rok wykonanych prac

Zakres przeprowadzonych prac

Poniesione
wydatki

Dotacje ze środków publicznych
(wysokość, źródło i wskazanie prac, na
które zostały przeznaczone)

6. Informacja czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu
mogącego udzielić dotacji wraz z podaniem kwoty dotacji:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)
Załączniki:
1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
2) decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem
dotacji;
4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
5) kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia;
6) fotograficzna dokumentacja stanu zabytku przed dokonaniem prac lub robót;
7) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności

gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de
minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu, którego wzór zawiera aktualny załącznik do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie obowiązujących w dniu składania wniosku.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/189/21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków znajdujących się na terenie Gminy Dąbrówno.
Podstawą do podjęcia przez Radę Gminy Dąbrówno niniejszej uchwały jest art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz 282 z późn. zm.).
Przepis ten przyznaje radzie gminy, radzie powiatu oraz sejmikowi województwa kompetencję do
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, na zasadach określonych w podjętych przez nie uchwałach. Podjęcie przez
Radę Gminy Dąbrówno uchwały w tej sprawie ma dać możliwość właścicielom obiektów zabytkowych
ubiegania się o dotację oraz ma ich zachęcić do podejmowania prac konserwatorskich i restauratorskich
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a położonych na terenie Gminy Dąbrówno. Dbałość
o zabytki, niezależnie od ich statusu własnościowego, leży w interesie władz samorządowych
i mieszkańców, a dotacje z budżetu gminy otworzą możliwość poprawy obecnego stanu technicznego
zabytków. Określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie obszaru Gminy
Dąbrówno, ma na celu realizację zadania określonego w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), który mówi, że do zadań własnych gminy
należy ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Zgodnie z art 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2020 r., poz. 708) warunkiem podjęcia uchwały, której przedmiotem będzie udzielenie pomocy de
minimis, jest zgłoszenie jej projektu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który
w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia, dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Mając
powyższe na uwadze niniejszy projekt uchwały został przesłany do Prezesa UOKIK.
Podjęcie uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na
terenie Gminy Dąbrówno jest uzasadnione zarówno prawnie, jak i społecznie.

