
 

 

UCHWAŁA NR XLV/276/18 

RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

z dnia 19 października 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji z budżetu gminy  

na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2187) oraz art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362) po zasięgnięciu opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały zasady udzielania w ramach 

pomocy de minimis dotacji z budżetu gminy Reńska Wieś na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś, który określi wzór formularza 

wniosku o udzielenia dotacji. 

§ 3. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Reńska Wieś 

 

Krystian Flegel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 października 2018 r.

Poz. 2979



Załącznik 

 do uchwały nr XLV/276/18 

Rady Gminy Reńska Wieś 

z dnia 19 października 2018 r. 

REGULAMIN 

udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich  

lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

§ 1.1. Określa się zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Reńska Wieś, 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, stanowią pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu 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 z dn.  

24 grudnia 2013 r.). 

§ 2.1. Z budżetu Gminy Reńska Wieś mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

znajdującym się na terenie Gminy, jeśli obiekt znajduje się w złym stanie technicznym oraz ma istotne 

znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe. 

2. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem bądź posiada inny tytuł prawny do władania 

zabytkiem, o którym mowa w ust. 1, zwanym dalej „beneficjentem”. 

§ 3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku, określonych w art. 77 ustawy z dnia  

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187) 

§ 4.1. Dotacja z budżetu Gminy Reńska Wieś może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów 

koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,  

o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w § 2 ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną  

lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych bądź, gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona  

w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

3. W przypadku, gdy beneficjent na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku, o którym mowa w § 2 ust. 1, otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej  

z budżetu Gminy Reńska Wieś wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może 

przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

§ 5.1. Dotacji udziela się na wniosek beneficjenta złożony wraz z następującymi załącznikami: 

1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty; 

2) dokumentem potwierdzającym tytuł władania zabytkiem; 

3) decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót oraz 

projektem i pozwoleniem na budowę; 

4) harmonogramem i kosztorysem przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł 

finansowania; 

5) informacją o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów; 

6) wykazem wykonanych przez wnioskodawcę w okresie ostatnich 3 lat prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku z podaniem wysokości wydatków poniesionych  

na ich przeprowadzenie, w tym sfinansowanych ze środków publicznych; 

7) wnioskowaną kwotą dotacji i proponowanym terminem jej przekazania; 
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8) wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 

jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia  

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

9) informacjami niezbędnymi do udzielenia pomocy de minimis określonymi w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc  

de minimis z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zmianami) wraz z Formularzem 

określonym w tym rozporządzeniu. 

2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez 

wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku. 

§ 6.1. Wysokość środków finansowych na ochronę zabytków w danym roku określa Rada Gminy Reńska 

Wieś w uchwale budżetowej. 

2. Wnioski o dotację składa się Wójtowi Gminy Reńska Wieś. 

3. Wnioski o dotację należy składać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Wójta Gminy. 

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania 

dotacji we wnioskowanej wysokości. 

§ 7.1. Dotację przyznaje na wniosek Wójta - Rada Gminy Reńska Wieś w drodze uchwały określającej: 

1) nazwę dotowanego podmiotu; 

2) wykaz prac lub robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, na które udziela się dotacji; 

3) kwotę przyznanej dotacji. 

2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanej dotacji Rada Gminy uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel 

w budżecie Gminy Reńska Wieś. 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 2979


		2018-10-29T13:07:04+0000
	Polska
	TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




