
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dn. 7.06.2019 r. poz. 3204) 

 
UCHWAŁA  NR VIII/54/2019 

RADY POWIATU W GRYFINIE 
 

z dnia 29 maja 2019 r. 
 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków, położonym na obszarze powiatu gryfińskiego 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 77 i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) Rada Powiatu w Gryfinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Gryfińskiego mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 
lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu gryfińskiego. 

2. Dotacja na prace przy zabytku może finansować nakłady obejmujące: 

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 

2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym 
dla zachowania tego zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite 
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% 
oryginalnej substancji tej przynależności; 

5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi 
i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają 
oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 

8) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych 
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 

9) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego 
układu parku lub ogrodu; 

10) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy 
zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-9; 

11) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

§ 2. 1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, 
a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, 
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego. 

2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku następnym po roku 
złożenia wniosku, jednak nie później niż do dnia 5 grudnia roku wykonania prac. 



§ 3. 1. Dotacja z budżetu Powiatu Gryfińskiego na wykonanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy jednym zabytku może być udzielona w wysokości do 
50% nakładów. Pozostała część powinna pochodzić ze środków własnych wnioskodawcy lub innych 
źródeł wykazanych przez wnioskodawcę. 

2. Jeśli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną luba 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. 

§ 4. 1. Zarząd Powiatu w drodze stosownej uchwały ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji 
na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
położonych na obszarze powiatu gryfińskiego, nie  później niż do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Wnioski o dotację kieruje się do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, opublikowanym 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.gryfino.powiat.pl oraz na tablicach ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

3. Wzór formularza wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem wymaganych dokumentów, 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. 

2. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 

3. Termin, o którym mowa w § 4 ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje 
na prace i roboty budowlane konieczne ze względu na zagrożenie zabytku. 

§ 6. 1. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą,  
do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia oraz informacje,  
o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu  
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362). 

2. W przypadku ubiegania się o dotacje objęte niniejszą uchwałą przez podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą, udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane stanowić będzie pomoc 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. U. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.). 

§ 7. 1. Wnioski o udzielenie dotacji opiniuje komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu.  

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzi: jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu oraz 
po jednym przedstawicielu Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych. Podczas obrad komisji z głosem doradczym może uczestniczyć 
przedstawiciel Wydziału Architektury i Budownictwa lub ekspert zewnętrzny. 

3. Przy ocenie wniosku o udzielenie dotacji komisja uwzględnia w szczególności: 

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku; 

2) znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe zabytku dla powiatu; 

3) stan techniczny zabytku; 

4) udział środków własnych wnioskodawcy lub środków otrzymanych od innych organów na 
realizację prac lub robót; 

5) wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Powiatu Gryfińskiego na dotacje 
celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku. 



4. W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymywał w przeszłości dotacje z budżetu Powiatu 
Gryfińskiego, przy ocenie wniosku komisja bierze także pod uwagę dotychczasową współpracę, 
w szczególności rzetelność i terminowość. 

5. Nie podlegają ocenie wnioski, które: 

1) zostały złożone przez nieuprawnionego wnioskodawcę; 

2) dotyczą zabytku niewpisanego indywidualnie do rejestru zabytków bądź nieznajdującego się 
w gminnej ewidencji; 

3) dotyczą wykonania prac, które mają być przeprowadzone w okresie innym, niż wskazany w § 2 
ust. 2; 

4) zostały złożone po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu o naborze, chyba, że wniosek 
dotyczy  prac i robót budowlanych, których wykonanie jest konieczne ze względu na zagrożenie 
zabytku. 

§ 8. Zarząd Powiatu w Gryfinie określi w drodze uchwały tryb pracy komisji i oceny wniosków, 
o których mowa w niniejszej uchwale.  

§ 9. Dotacje przyznawane są w drodze uchwały Rady Powiatu, która określa co najmniej: 

1) nazwę zabytku; 

2) nazwę zadania, na wykonanie którego przyznano dotację; 

3) kwotę przyznanej dotacji. 

§ 10. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawieranej z beneficjentem.   

§ 11. Traci moc uchwała nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 
Gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2011 r. 
Nr 76 poz. 1434). 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady 
 
   Roman Michalski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2067) umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego określenie zasad i trybu 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. 

Z uwagi na zmiany w wyżej wymienionej ustawie, rozszerzające możliwość przyznawania dotacji 
na prace przy zabytkach znajdujących się również w gminnej ewidencji zabytków, konieczne jest 
uchwalenie nowych zasad udzielania dotacji w przedmiotowym zakresie. 

W związku z tym, że w uchwale jest mowa o dotacjach dla przedsiębiorców, które stanowią 
pomoc de minimis, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1808), projekt uchwały został uzgodniony  
z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zważając na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


