UCHWAŁA NR V/38/2019
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w Gminie Pawłowice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j. ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) oraz art. 250, 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 362) oraz
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji
Działalności Społecznej.
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. 1. Z budżetu Gminy Pawłowice mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek
ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Pawłowice,
2) jest wpisany do rejestru zabytków,
3) jest w złym stanie technicznym lub wymaga podjęcia wobec niego koniecznych prac w celu zachowania jego
istotnego znaczenia historycznego.
2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnienie działań zapewniających właścicielom lub posiadaczom
zabytków właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej z uwagi na jej znaczenie
w kreowaniu wizerunku Gminy Pawłowice.
3. Dotacja może być udzielona po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, złożonego przez osobę fizyczną lub
jednostkę organizacyjną, posiadającą tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w ust. 1, wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, finansującą prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
tym zabytku.
§ 2. 1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wymienione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.
2. Dotacja z budżetu Gminy Pawłowice może być udzielona w wysokości do 75% nakładów koniecznych na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
3. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pawłowice oraz z innych źródeł sektora finansów
publicznych nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę
zadania.
§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej składają wnioski w terminie do 30 września
każdego roku na prace lub roboty przy zabytku planowane do realizacji w roku następnym po roku złożenia
wniosku. W roku 2019 wniosek o udzielenie dotacji składa się do 7 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, które będą realizowane do końca 2019 roku.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace
interwencyjne wynikające ze stanu zagrożenia zabytku lub zagrożenia katastrofą budowlaną.
3. Wnioski o przyznanie dotacji celowej składane są do Wójta Gminy Pawłowice.
4. Do wniosku o udzielenie dotacji winny być dołączone następujące dokumenty:
1) kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru zabytków,
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2) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
3) kopię pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
lub robót przy zabytku,

Zabytków zezwalającej na przeprowadzenia prac

4) kosztorys inwestorski planowanych prac lub robót,
5) w przypadku zabytków nieruchomych: projekt i kserokopię pozwolenia na budowę dla prac lub robót, będących
przedmiotem wniosku o dotację,
6) w przypadku zabytków ruchomych: program prac konserwatorskich, będących przedmiotem wniosku
o dotację oraz dokumenty zgodne z ustawą prawo budowlane,
7) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela,
8) dokumentację fotograficzną stanu zachowania zabytku,
9) dokument potwierdzający osobowość prawną jednostek organizacyjnych ubiegających się o dotację.
5. Dotacje dla przedsiębiorców na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
są pomocą de minimis w rozumieniu 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 (Dz. U. UE. L.
z 2013 r. Nr 352, str. 1).
6. Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien załączyć informację
o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzoną w zakresie i według zasad
określonych w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362).
7. W celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji celowej, Wójt Gminy Pawłowice powołuje Komisję, której
skład określa w drodze zarządzenia.
8. Na podstawie dokumentów określonych w § 3 ust. 4 Komisja dokonuje weryfikacji wniosków pod względem
formalnym, wstępnej kwalifikacji wydatków, które zostaną poniesione przez wnioskodawcę na prace mogące być
przedmiotem dotacji.
9. Komisja dokonuje oceny zweryfikowanych pod względem formalnym wniosków uwzględniając następujące
kryteria:
1) wartość historyczną, naukową lub artystyczną zabytku i jego znaczenie dla gminy,
2) dostępność i znaczenie zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
3) promowanie kultury oraz historii gminy,
4) zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań gminy w sferze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
5) stan zachowania obiektu,
6) fakt kontynuowania prac lub robót przy obiekcie,
7) wysokość zaangażowanych środków własnych,
8) możliwości finansowe gminy.
10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (niejasności) bądź niekompletności wniosku lub dokumentów
dołączonych do niego, wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku
w wyznaczonym terminie. Wnioski nieuzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą podlegały dalszemu
rozpatrzeniu.
11. Komisja przedkłada
propozycje dofinansowania.

Wójtowi Gminy

protokół

z jej

posiedzenia

wraz

z wykazem zawierającym

§ 4. 1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Gminy Pawłowice na
dofinansowanie zadań, o których mowa w uchwale.
2. Przyznanie dotacji następuje na podstawie uchwały Rady Gminy Pawłowice, w której określa się nazwę
podmiotu, zakres prac lub robót oraz kwotę przyznanej dotacji.
3. Zabytek odnowiony w ramach przyznanej dotacji celowej nie może zostać zbyty przez podmiot dotowany
w okresie 3 lat od daty rozliczenia dotacji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
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§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr XXIV/339/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Andrzej Szaweł
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