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UCHWAŁA NR XXXIX/272/2017
RADY MIEJSKIEJ W RESZLU
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016
r. poz. 446 t.j. z dnia 2016.04.04 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 t.j. z dnia 2014.10.24 z późn. zm.), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie
Gminy Reszel.
§ 2. 1. Z budżetu Gminy Reszel mogą być udzielanie dotacje celowe na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli
zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym;
2) jest usytuowany na obszarze Gminy Reszel;
3) posiada istotne znaczenie zabytkowe, historyczne, artystyczne lub naukowe
4) jest wpisany do rejestru zabytków
2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub prawnej, która posiada tytuł prawny do zabytku,
o którym mowa w ust.1, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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 przedłożonego kosztorysu.
4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku może obejmować
nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtwarzania kompozycji wnętrz,
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7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla
zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej
substancji tej przynależności,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi,
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają
oryginalne, wykonanie z drewna części składowe i przynależności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu
parku lub ogrodu,
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku
wpisanym do rejestru, o którym mowa w pkt 7-15,
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
§ 3. 1. Dotacja z budżetu Gminy Reszel może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych
na wykonanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ogółu nakładów
§ 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, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót
budowlanych przy zabytku dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót.
§ 4. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację z następującymi załącznikami:
1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
3) program prac konserwatorskich lub budowlano-konserwatorskich oraz kosztorys przewidywanych do
wykonania prac lub robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym;
4) pozwolenie Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie na
budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek
dotyczy prac przy zabytku ruchomym
5) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na prace lub roboty objęte wnioskiem oraz
informację o ubieganiu się o takie środki u innych organów mogących udzielić dotacji
6) wykaz prac konserwatorskich lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym termin złożenia wniosku.
2. Wzór wniosku o dotację zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Reszlu.
3. W przypadku, o którym mowa w § 6 uchwały wnioskodawca, niezależnie od zawarcia we wniosku
danych i załączenia dokumentów wymienionych w § 4 ust. 1, dołącza do wniosku zaświadczenia i informacje,
o których mowa w § 6 pkt. 1 i 2.
§ 5. Wnioskodawcy, który prowadzi działalność gospodarczą, może być przyznana dotacja, o której mowa
w § 2 pkt.2, stanowiąca pomoc de minimis zgodnie, z przepisami 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. Urz. UE L, Nr 352/1 z dnia 24.12.2013 r.),
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§ 6. Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą, ubiegający się o przyznanie dotacji, stanowiącej
pomoc de minimis wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji i załącznikami określonymi w § 4, zobowiązany jest
przedłożyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 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 pomocy w tym okresie oraz wszystkie zaświadczenia albo
oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie
których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z zakresem
i wzorem określonym
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
§ 7. Dotacje, o których mowa w § 5 i § 6 stanowiące pomoc de minimis zgodnie z przepisami
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, mogą być przyznawane w okresie
obowiązywania 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 dnia jego wygaśnięcia tj. do 31 grudnia 2020 r.
§ 8. 1. Wnioski o dotację składa się Burmistrzowi Reszla w dwóch terminach: do końca lutego i do
31 sierpnia. Wnioski o przyznanie dotacji, zweryfikowane pod względem formalnym, w zakresie § 4, wraz
z wstępną analizą merytoryczną opiniuje Komisja powołana przez Burmistrza Reszla.
2. Przekazanie środków w ramach ustalonej dotacji następuje w sposób ustalony w zawartej umowie.
3. Realizacja wniosków uzależniona będzie od wysokości przyznanych przez Radę Miejską w Reszlu
środków finansowych w budżecie Gminy Reszel na ochronę i konserwacje zabytków w danym roku
budżetowym, przy uwzględnieniu następujących kryteriów oceny merytorycznej:
1) wykorzystanie obiektu na cele kulturalno-społeczne oraz użyteczności publicznej;
2) ranga artystyczna obiektu lub jego wartości niematerialne, związane z wybitnymi osobami bądź
wydarzeniami historycznymi, ważnymi dla dziejów miasta;
3) wysokości deklarowanych środków własnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
§ 9. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Reszlu w drodze odrębnej uchwały
w sprawie przyznania dotacji.
2. W uchwale Rady Miejskiej w Reszlu określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na
wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.
§ 10. Traci moc uchwała Nr L/277/2010 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 października 2010 w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XL/228/06 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie: zasad
przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu
Beata Subocz

