UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia ………… 20… r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 2822 z póź. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co
następuje:
§1. 1. Z budżetu Gminy Kluczbork mogą być udzielone dotacje celowe na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy
Kluczbork.
2. Dotacja może być udzielona po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez osobę fizyczną lub
jednostkę organizacyjną, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Dotacja celowa z budżetu Gminy Kluczbork udzielana jest na zasadzie dofinansowania nakładów
koniecznych przy zabytku w rozumieniu ustawy.
4. Dotacje może być udzielona na dofinansowanie robót i prac, które:
1) zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma być udzielona;
2) rozpoczęto w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku lub w roku złożenia wniosku i będą
kontynuowane w roku, w którym dotacja ma być udzielona.
5. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na roboty budowlane, prace konserwatorskie i
restauratorskie przy zabytku, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami.
§ 2 1. Dotacja może być udzielona do wysokości 50% nakładów netto koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

Dla wnioskodawców będących podatnikiem którym przysługuje prawo do odzyskania lub rozliczenia
podatku od towarów i usług, bądź dotacja może być udzielona do wysokości 50% nakładów brutto dla
wnioskodawców nie będących podatnikami podatku od towarów i usług.
2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów netto
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3. Dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów netto koniecznych na wykonanie
tych prac lub robót w przypadku, gdy stan zachowania zabytku wynikający ze zdarzeń losowych
wymaga niezwłocznego podjęcia prac interwencyjnych.
4. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku 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 gminę i inne uprawnione organy przekroczyła wysokość
100 % nakładów koniecznych na te prace lub roboty.
§ 3.1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji.
2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w Urzędzie Miejskim w Kluczborku w terminie do 30 września
roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych dołącza się:
1) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków (w przypadku zabytku wpisanego do
rejestru zabytków);
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
3) harmonogram oraz kosztorys inwestorski przewidywanych prac lub robót wykonywanych ze
wskazaniem źródeł ich finansowania;
4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich, robót budowlanych, lub prac budowlanych pozytywnie zaopiniowanych przez
konserwatora zabytków w przypadku obiektu znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków;
5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub
zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego;

6) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela.
4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Jeżeli prowadzone prace są kontynuacją prac z lat ubiegłych, wnioskodawca dołącza do wniosku kopię
protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
zadania oraz kopię umowy, jeżeli jest już zawarta taka umowa, oraz protokoły odbioru wykonanych robót
do dnia złożenia wniosku, podpisane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
6. 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. Urz. UE L 352).
7. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, zobowiązany jest on dołączyć do wniosku
wszystkie zaświadczenia, oświadczenia o pomocy de minimis lub informacji niezbędnych do udzielenia
pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiegał się o pomoc, oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm).
§ 4.1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Kluczborku.
2. W uchwale Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie przyznania dotacji, określa się nazwę podmiotu
otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej
dotacji.
§ 5.1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej z beneficjentem.
2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.
3. Podmiot nie może wykorzystywać środków uzyskanych na podstawie umowy na inne cele, niż
określone w umowie.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu
rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.
§ 6. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w kilku transzach w zależności od potrzeb i specyfiki
realizowanego zadania oraz postanowień umowy.
§ 7.1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie określonym w umowie.
2. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót z udziałem osób
posiadających kwalifikacje do odbioru robót.
3. W celu rozliczenia dotacji, podmiot, któremu jej udzielono, składa sprawozdanie z wykonania prac lub
robót Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
4. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Burmistrz Miasta Kluczborka prowadzi wykaz dotacji udzielonych przez Radę Miejską w Kluczborku
na zadania, o których mowa w § 2.
§ 9.1. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, przede wszystkim w zakresie:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności i jakości wykonania zadania;
3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana;
4) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków budżetu Gminy;
5) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
2. Kontrolę prawidłowości wykonywania dotowanego zadania, w tym wydatkowania przekazanych mu
środków finansowych, sprawują upoważnieni przez Burmistrza Miasta Kluczborka pracownicy Urzędu
Miejskiego w Kluczborku.
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 wykonywania zadania oraz
żądać udzielenia ustnie lub pisemnie informacji dotyczących wykonywania zadania.
4. Dotacja o której mowa § 1 wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w
nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi do budżetu według zasad określonych w art. 252 ust.1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 10. Wielkość środków finansowych przeznaczonych w roku budżetowym na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach określa uchwała budżetowa.
§ 11. W zakresie, w jakim niniejsza uchwala przewiduje udzielenie pomocy de minimis jej przepisy
obowiązują do dnia 31 grudnia 2023 r.
§ 12. Traci moc uchwała:
1) uchwała nr XLVIII/478/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub
znajdującym się w gminnej ewidencji.
§ 13. Wnioski o udzielenie dotacji złożone, a nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały,
podlegają rozpatrzeniu na podstawie dotychczasowych przepisów, o których mowa w § 12.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

