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po\v. Kuino, woi. 16dzkie
UCHWALA Nr VHI/31/2011
RADY GMINY OPOROW

z dnia 12 sierpnia 2011 r.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzajdzie
terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.l591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr
157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w zwi^zku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz.
875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804; z 2010
r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 160,
Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257,
poz. 1726) Rada Gminy Oporow uchwala co naste_puje:

§ 1. Uchwala okresla zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane, zwana dalej pracami, przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytkow polozonych w granicach administracyjnych Gminy
Oporow.

§ 2. 1. Dotacje mog^ bye udzielane kazdemu podmiotowi posiadajajsemu tytul
prawny do zabytku wynikaja^cy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
ograniczonego prawa rzeczowego, trwalego zarza^du albo stosunku
zobowiajzaniowego.

2. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane moga^
obejmowac naklady konieczne na:

1) sporza^dzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badan konserwatorskich, architektonicznych lub

archeologicznych,

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanle programu prac konserwatorskich i restauratorskich,

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6) sporzajdzenie projektu odtworzenia kompozycji wn^trz,



7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

8) stabilizacje^ konstrukcyjnq. cze^sci skladowych zabytku lub ich odtworzenie w
zakresie niezb^dnym dla zachowania tego zabytku,

9) odnowienie lub uzupemienie tynkow i okladzin architektonicznych albo ich
calkowite odtworzenie, z uwzgl^dnieniem charakterystycznej dla tego zabytku
kolorystyki,

10) odtworzenie zniszczonej przynaleznosci zabytku, jezeli odtworzenie to nie
przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynaleznosci,

11) odnowienie lub calkowite odtworzenie okien, w tym oscieznic i okiennic,
zewnetrznych odrzwi i drzwi, wiejzby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i
rur spustowych,

12) modernizacj^ instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach,
ktore posiadaja^ oryginalne, wykonane z drewna cz^sci skladowe i
przynaleznosci,

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

14) uzupelnianie narysow ziemnych dziel architektury obronnej oraz zabytkow
archeologicznych nieruchomych o wlasnych formach krajobrazowych,

15) dzialania zmierzaja^ce do wyeksponowania istnieja^cych, oryginalnych elementow
zabytkowego ukladu parku lub krajobrazu,

16) zakup materialow konserwatorskich i budowlanych niezbejdnych do wykonania
prac i robot przy zabytku wpisanym do rejestru, o ktorych mowa w pkt 7-15,

17) zakup i montaz instalacj i przeciwwlamaniowej oraz przeciwpozarowej i
odgromowej.

3. Dotacja moze bye udzielona w wysokosci do 50 % nakladow koniecznych na
wykonanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, ustalonych na
podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow .

4. Dotacja moze bye udzielona na prace i roboty, ktore:

1) zostana^ przeprowadzone w roku, w ktorym dotacja ma bye udzielona,

2) rozpocz^to w roku poprzedzaja^cym rok zlozenia wniosku i b?da^ kontynuowane w
danym roku budzetowym.

§ 3. 1. 1. Udzielenie dotacji moze nastajric na podstawie wniosku podmiotu o
udzielenie dotacji, ktory jest skladany do Wojta Gminy Oporow w terminie do dnia
15 wrzesnia roku poprzedzajajcego udzielenie dotacji, z zastrzezeniem ust 4 i 5.

2. Wniosek powinien zawierac:

1) imi$ i nazwisko/ nazw§ i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie zabytku, z okresleniem miejsca jego polozenia;



3) wskazanie tytuhi prawnego wnioskodawcy do zabytku;

4) okreslenie rodzaju prac, na ktore ma bye udzielona dotacja;

5) okreslenie wysokosci dotacji, o ktora^ ubiega si? wnioskodawca.
3. Do wniosku wnioskodawca dola^cza:

1) decyzj? o wpisie zabytku do rejestru zabytkow;
2) kosztorys calkowitych prac;

3) pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac, na
ktore ma bye udzielona dotacja;

4) pozwolenie na budow?, jezeli prace wymagaja^ takiego pozwolenia.

4. Termin okreslony w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania si? o
dotacj? na prace interwencyjne wynikajajce z zagrozenia zabytku lub zagrozem'a zycia
albo zdrowia osob fizycznych w miejscu publicznym.

5. Wnioski o udzielenie dotacji w 2011 r. sklada si? w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zycie niniejszej uchwaty.

6. Zlozony wniosek w terminie 30 dni od daty jego zlozenia opiniuje komisja
powolana przez Wqjta Gminy Oporow.

7. Ocenie Komisji podlegajaj

1) prawidlowosc i kompletnosc przygotowania wniosku,

2) ocena przedstawionej we wniosku oraz w zala^czonych dokumentach kalkulacji
nakladow koniecznych na realizacj? zadania, w tym w relacji do zakresu
rzeczowego zadania,

3) ocena mozliwosci realizacji zadania przez wnioskodawcy,

4) dla zadan juz rozpocz^tych i kontynuowanych - analiza i ocena wykonania
zadania w roku poprzednim, z uwzgl^dnieniem rzetelnosci i terminowosci ich
realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten eel srodkow.

8. Na podstawie opinii komisji powotanej zgodnie z ust. 6 Wqjt Gminy Oporow:

1) wnosi do projektu budzetu Gminy Oporow na dany rok budzetowy proponowana^
kwot<? dotacji dla wnioskodawcy,

2) w przypadkach wymienionych w ust. 4 i 5 - przedklada Radzie Gminy Oporow na
najblizszej sesji projekt uchwaly dotycza^cej przyznania dotacji.

9. Kwota udzielonej dotacji moze bye inna niz okreslona we wniosku o jej
udzielenie.

10. W przypadku udzielenia niniejszej dotacji niz wnioskowana, a wnioskodawca
podejmie si? realizacji zadania, jest zobowiajzany do zachowania kwoty srodkow
wlasnych nie nizszej niz deklarowana we wniosku o przyznanie dotacji i
przedstawienia skorygowanego kosztorysu zadania.



11. O przyznaniu dotacji bajdz odmowie przyznania dotacji wnioskodawcy 53.
powiadamiani przez Wqjta Gminy Oporow w terminie 14 dni od podj^cia uchwaty
przez Radej Gminy Oporow.

12. Wykaz podmiotow, ktorym udzielono dotacji wraz z okresleniem wysokosci
dotacji i nazwa^ zadania, podaje si$ do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie
na tablicy ogloszen Urze_du Gminy Oporow oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Udzielenie dotacji naste_puje na podstawie umowy zawartej przez Gmin^
Oporow z wnioskodawcy.

§ 5. 1. Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie naste_puje na warunkach i w
terminach okreslonych w umowie, po udokumentowaniu przez Wnioskodawcy
poniesionego wkladu wlasnego.

2.W celu rozliczenia dotacji, podmiot dotowany sklada w terminie okreslonym w
umowie rozliczenie wykonania prac lub robot Wqjtowi Gminy Oporow.

3.Do rozliczenia, podmiot dotowany zobowiazany jest przedlozyc:
l)kosztorys powykonawczy przeprowadzonych robot z wyszczegolnieniem

nakladow pokrytych ze srodkow publicznych uzyskanych od innych podmiotow
niz samorza^d Gminy Oporow;

2)protokol odbioru przeprowadzonych prac lub robot przez wlasciwe shizby
konserwatorskie sporzq.dzony przy udziale wykonawcy oraz przedstawiciela
podmiotu dotowanego;

3)potwierdzone za zgodnosc z oryginalem kserokopie faktur i rachunkow;
4)zestawienie faktur i rachunkow;
5)oswiadczenie o zgodnosci dol^czonych danych ze stanem faktycznym;
6)kopi^ przelewu zaplaty dla wykonawcy zadania;
7)umow$ z wykonawcy
8)oswiadczenie dotycza^ce stosowania ustawy Prawo zamowien publicznych;
9)dokument potwierdzaja^cy uprawnienia wykonawcy do prowadzenia prac przy
obiektach zabytkowych.

4. Wnioskodawca przekazuje do wgla^du oryginaly faktur lub rachunkow
uwzgl^dnionych w rozlic/eniu dotacji.

§ 6. Gmina Oporow ma prawo do kontroli rzetelnosci realizowanego zadania
zgodnie ze zlozonym wnioskiem oraz zawarta^ umowq, o udzielenm dotacji, zarowno
w trakcie jego realizacji, jak i po jego zakonczeniu przez:

1) analiz^ zlozonych dokumentow fmansowych i sprawozdan merytorycznych
zwi^zanych z realizacjq. dotowanego zadania pod wzgl^dem ich zgodnosci z
przepisami prawa, umowq. i zasadami rachunkowosci (kontrola formalno-
rachunkowa);

2) kontrol^ wybranych zadan obejmuj^cych kontrole; post^pu oraz wykonania prac
lub robot budowlanych przy zabytku pod wzgl^dem zgodnosci z przepisami prawa
i zawartq. umowa^ (kontrola formalno-merytoryczna).



2. Kontrola moze bye przeprowadzona w siedzibie beneficjenta lub w siedzibie
Urz^du Gminy w Oporowie w przypadku dysponowania wystarczaja^cymi
dokumentami i materialami.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporza^dza si? protokot, ktory otrzymuje podmiot
dotowany.

4. Podmiotowi dotowanemu przyshiguje prawo zlozenia pisemnych wyjasnien w
ci^gu 7 dni od dnia otrzymania protokolu.

§ 7. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z
przeznaczeniem, pobranej nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci podmiot, ktory
otrzymal dotacje_, jest zobowiajzany do zwrotu dotacji zgodnie z obowia^zuja^cymi
przepisami ustawy o fmansach publicznych.

§ 8. 1. Wojt Gminy Oporow prowadzi wykaz udzielonych dotacji.
2.Wykaz udzielonych dotacji, zawiera:

l)imi§, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby lub nazw§, siedzib^ i adres
jednostki organizacyjnej, ktorej dotacj? przekazano;

2)wskazanie zabytku z uwzgl^dnieniem miejsca jego polozenia;
3)zakres prac, na ktore udzielono dotacjej
4)dat^ zawarcia umowy;
5)wysokosc przekazanej dotacji.

3.Wojt Gminy Oporow podaje do publicznej wiadomosci informacje_ o
wysokosci dotacji przekazanych poszczegolnym podmiotom na realizacje zadan oraz
o rozliczeniu podmiotu z otrzymanej dotacji.

§ 9. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Oporow.

§ 10. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty jej ogloszenia w
Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

UAQCA P;


