UCHWAŁA NR XXXI/244/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy
Mieszkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz.459) 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 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 857; z 2007 r.
Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) Rada
Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa:
1) zasady ubiegania się o dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2) rodzaj danych i informacji, które należy umieścić we wniosku o dotację;
3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;
2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają
przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wydanych
na podstawie tej ustawy.
3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą
przyznano dotację z budżetu Gminy Mieszkowice na prace lub roboty budowlane przy zabytku;
3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach
publicznych.
§ 2. Z budżetu Gminy Mieszkowice mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac lub robót
budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków, jeżeli
zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Mieszkowice;
2) jest w złym stanie technicznym;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Mieszkowice;
§ 3. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem zabytku, a także podmiot, który do tego
zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego
zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1.
§ 4. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego
wniosku o jej przyznanie do Burmistrza Mieszkowic.
2. Wniosek na planowane prace lub roboty budowlane składa się do 30 września roku poprzedzającego rok,
w którym będą wykonane.
3. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace
interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku lub wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa
korzystających z obiektu.
4. Wnioski o przyznanie dotacji w 2014 r. można składać do 30 kwietnia 2014 r.
5. Wnioski o dotacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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§ 5. 1. Podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi
załącznikami:
1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;
3) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł finansowania;
4) decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych
przy zabytku;
5) projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym
(jeżeli wynika to z przepisów prawa budowlanego) lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku
ruchomym;
6) informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy
zabytku oraz informacja o wystąpieniu z wnioskiem o takie środki skierowanym do innych podmiotów;
7) wykaz prac lub robót wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia
wniosku, z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokość dofinansowania otrzymanego ze środków
publicznych;
8) oświadczenie o wysokości środków własnych, przeznaczonych na wykonanie prac lub robót budowlanych;
9) dokumentacja fotograficzna zabytku;
2. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.
§ 6. 1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Mieszkowicach w drodze uchwały określającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;
3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.
2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miejska w Mieszkowicach uwzględnia kwotę
zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy Mieszkowice.
§ 7. Burmistrz Mieszkowic niezwłocznie ogłasza uchwałę o przyznaniu dotacji na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 8. Wzory formularza wniosku o udzielenie dotacji oraz sprawozdania z realizacji zadania określi Burmistrz
Mieszkowic w drodze zarządzenia.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXII/171/08 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 września 2008 r.
w sprawie określenia zasad dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Krzysztof Karolak
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