UCHWAŁA NR XXII/144/12
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.
113, Nr 117. poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 81
w związku z art. 77 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. 875, 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) i art. 218 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.
620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201,
poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707), Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z budżetu miasta mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze
miasta Bielsk Podlaski, jeżeli:
1) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym,
2) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla miasta.
2. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym mowa
w ust. 1.
3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, ustalonych na podstawie
kosztorysu zgodnego z zaakceptowanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programem prac, które
zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.
4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na
prace, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 2. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w § 1 ust. 1, 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 koniecznych na wykonanie
tych prac lub robót.
3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona
do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
4. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
o którym mowa w § 1 ust. 1, 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 miasto Bielsk Podlaski i inne uprawnione organy przekroczyła
wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.
§ 3. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:
1) pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem,
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2) pozwoleniem na budowę,
3) dokumentem potwierdzającym posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
4) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
5) kosztorysem ofertowym lub wstępnym przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały.
§ 4. 1. Wnioski o dotację składa się Burmistrzowi Miasta do końca lutego każdego roku.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz
w odniesieniu do dotacji udzielonej w roku 2012.
§ 5. 1. Dotacje uchwala Rada Miasta na wniosek Burmistrza Miasta .
2. W uchwale Rady Miasta określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których
przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.
3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2, ogłasza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta.
§ 6. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1) opis prac lub robót i termin ich wykonania,
2) kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót
i rozliczenia tych wydatków,
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

kwoty dotacji lub

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej
dotacji,
5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac
lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji.
§ 7. 1. W celu rozliczenia dotacji składa się sprawozdanie z wykonania prac lub robót Burmistrzowi Miasta.
2. Sprawozdanie winno zawierać:
1) opis zrealizowanych zadań,
2) opis wymiernych efektów zrealizowanych zadań,
3) sprawozdanie finansowe,
4) kserokopię protokołu odbioru z wykonania prac lub robót,
5) kserokopię rachunków lub faktur za wykonane prace lub roboty wraz z adnotacją o opłaceniu ich ze środków
dotacji.
§ 8. Burmistrz Miasta prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania
dotacji o przyznanych dotacjach.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr IX/34/07 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub troboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007 r. Nr 111, poz. 1004).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Henryk Leszczyński

——————————————————————————————————————————————————————————
Id: 598BE4D6-751E-41E9-B092-2DDA789323A2. Podpisany
Strona 2 z 5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/144/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
Wniosek
o udzielenie w roku .................................... dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane, zwane dalej „pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
I. Wnioskodawca (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwa, adres i siedziba
jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą)

II. Dane o zabytku:
Miejscowość

Określenie zabytku

Obiekt został wpisany w księdze rejestru.............................. pod numerem ......................................
(jeżeli przedmiotem dotacji mają być prace przy częściach składowych zabytku lub jego przynależnościach –
należy podać numer rejestru, pod jakim zostały wpisane te części lub przynależności)
Dokładny adres obiektu
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Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr ........... w Sądzie Rejonowym w .........................
III. Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku

IV. Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca:
Ogólny koszt prac objętych wnioskiem: ....................(słownie)..........................................................
Kwota dotacji................................................(słownie) ..................................................................
Wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów
prac ...........................
V. Zakres prac, które mają być objęte dotacją:

VI. Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem: ......................................................................
VII. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac:
z dnia..................................... 1. dz.............................................
Pozwolenie na budowę: z dnia .................................................. 1 dz. ..............................................
VIII. Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości
poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych.

Rok

Zakres przeprowadzonych
prac

Poniesione
wydatki

Dotacje ze środków publicznych
(wysokość, źródło i wskazanie prac na które zostały
przeznaczone)
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IX. Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów:
Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację

Wysokość wnioskowanej dotacji

X. Wykaz załączników do wniosku:
Należy określić
„tak” lub „nie”

Załączniki
pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
Pozwolenie na budowę
Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku
Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków
Kosztorys ofertowy prac
Kosztorys wstępny prac

XI.
Numer konta bankowego wnioskodawcy

Miejscowość, data

Podpis, pieczęć
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