Uchwała nr ……………..
Rady Miasta Działdowo
z dnia …………………
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz.
2187, 1086, 1595, Dz. U. z 2018 r. poz. 10) - Rada Miasta Działdowo uchwala,conastępuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/329/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 5229
z dnia 27 grudnia 2017 r.) w § 1 uchyla się ust. 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie
Rada Miasta Działdowo dnia 21 grudnia 2017 r. przyjęła uchwałę Nr XXXVII/329/17 w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
poz. 5229 z dnia 27 grudnia 2017 r.) na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym. W związku z faktem określenia podmiotów
mogących ubiegać się o udzielenie dotacji w uchwale o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
określanie tych podmiotów w uchwale Nr XXXVII/329/17 Rady Miasta Dziadowo jest niezasadne. Zgodnie
z powyższym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
ma na celu uchylenie zbędnych zapisów.
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr……….
Rady Miasta Działdowo
z dnia………………………
WNIOSEK
o udzielenie ze środków Gminy- Miasto Działdowo dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
I. Dane podmiotu ubiegającego się o dotację (wnioskodawcy):
1) imię, nazwisko/pełna nazwa osoby fizycznej lub
prawnej:………………………………………………….....................................................................................
......................................................................................
2) forma organizacyjno-prawna*: ……………………………………………………………………………..
…………………………………….…………………………………………………………………………..
3) data rejestracji/nr właściwego rejestru (jeżeli podmiot podlega rejestracji):
..………………..................................................................................................................................................
4) nazwiska i imiona oraz funkcje osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy:
………………...................................................................................................................................................
5) dokładny adres: ………………………………………………………………………………………….…
6) telefon: ....................................................................../fax: …........................................................................
7) nazwa banku i numer rachunku:
…..……………………………………………....................................................................................………..
II. Dane zabytku:
1) opis zabytku (np. kamienica, kościół): ..………………………………………………..
....….........................……………………………………………………………………………………………
2) określenie położenia zabytku (adres): ...…………........................................................................................
…….…………………………………………………………………………………………………………...
III. Szczegółowe informacje o pracach lub robotach:
1) zakres rzeczowy prac lub robót …………….................................................................................................
2) przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac objętych wnioskiem
…………………................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych:
Całkowity koszt (w zł): .………………………………………………………………………………………
- w tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł): ………………………………………......................................
- w tym wielkość środków własnych (w zł): ………………………..................................................................
- w tym inne źródła (należy wskazać) (w zł): ………………...........................................................................
V. Harmonogram prac wraz ze wskazaniem źródeł finansowania (w zł)
Lp.

Rodzajpraclubrobót

Przewidywanyokreswykonywaniaprac

Przewidywany koszt
wykonywania prac
lub robót

Źródło(źródła)
finansowania prac i
robót

X Ogółem
Jeżeli finansowanie danej pozycji następuje z kilku źródeł, należy wskazać kwoty finansowania z każdego źródła
oddzielnie.

*dotyczy osoby prawnej

VI. Oświadczenie wnioskodawcy o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same
prace lub roboty budowlane przy zabytku (części zabytku) oraz o wystąpieniu o takie środki od innych
podmiotów…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...
VII. Wykaz załączników wymaganych przy składaniu wniosku:
1) decyzja o wpisie do rejestru zabytku, którego dotyczą prace lub roboty,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
3) kosztorysem ofertowym prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich
przeprowadzenia;
4) pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem
dotacji;
5) pozwoleniem na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiegopozwolenia;
6) fotograficzną dokumentacją stanu zabytku przed dokonaniem prac lubrobót;
7) w przypadku gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do wniosku dołącza się zaświadczenia
i informacje zgodnie z zasadami określonymi w art. 37 ustawy zdnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2016 poz. 1808, 1948).

