
Uchwala Nr XXIV / 339 / 2005 
Rady Gminy Pawlowice 

z dnia 15 kwietnia 2005 r. 
 

 
w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 

           Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym         
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pózn. zm.), w zw. z art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.         
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568), oraz art. 118 ust. 2 pkt. 2 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 , poz 148 z pózn. 
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji 
Dzialalnosci Spolecznej 

 
Rada Gminy  Pawlowice 

uchwala 
 
 

§ 1 
 
1. Z budzetu Gminy Pawlowice moga byc udzielane dotacje celowe na prace lub roboty budowlane 
    przy zabytku wpisanym do rejestru, jezeli zabytek ten lacznie spelnia nastepujace kryteria: 

a/ znajduje sie na stale na obszarze Gminy, 
b/ posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkanców gminy. 

 
 

§ 2 
 
1. O dotacje moze ubiegac sie kazdy podmiot bedacy wlascicielem lub posiadaczem zabytku a takze 
    podmiot, który do tego zabytku posiada tytul prawny wynikajacy z uzytkowania wieczystego, 
    trwalego zarzadu. 
2. Dotacja moze byc udzielona na sfinansowanie lub refinansowanie prac lub robót budowlanych przy 
    zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonac w roku zlozenia wniosku o udzielenie dotacji. 
3. Wniosek o udzielenie dotacji wnioskodawca moze zlozyc równiez po przeprowadzeniu wszystkich 
    prac lub robót budowlanych okreslonych w pozwoleniu na te prace lub roboty wydanym przez 
    Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. 
4. Dotacja z budzetu na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku 
    moze byc udzielona w wysokosci do 75 % ogólu nakladów na te prace lub roboty. 
 
 

§ 3 
 

Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierac: 
1. imie i nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwe , adres i siedzibe wnioskodawcy 
    bedacego jednostka organizacyjna, 
2. dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków, 
3. decyzje wlasciwego organu ochrony zabytków zezwalajaca na przeprowadzenie prac lub robót 
    budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowe, gdy wniosek dotyczy prac lub 
    robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy 
    zabytku ruchomym, 
4. wnioskowana kwote dotacji i proponowane terminy jej przekazania, 
5. termin zakonczenia prac objetych wnioskiem, 
6. informacje o srodkach publicznych przyznanych z innych zródel na te same prace lub roboty 
    budowlane przy zabytku oraz informacje o wystapieniu o takie srodki zlozonym do innych 
    podmiotów. 

 
 



§ 4 
 
Wnioski o dotacje kierowane sa do Wójta Gminy, który w ramach srodków budzetowych gminy 
zawiera umowe okreslajaca w szczególowosci: 
- opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania 
- kwote dotacji i termin jej przekazania 
- zobowiazanie sie beneficjenta do przekazania informacji o wysokosci srodków publicznych na prace    
  lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych zródel 
- zobowiazanie sie beneficjenta do poddania sie kontroli przeprowadzanej przez gmine w zakresie 
  przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych 
- termin i sposób rozliczania kwot udzielonej dotacji 
- warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej 
  niezgodnie z przeznaczeniem. 
 

§ 5 
 
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy. 
 
 

§ 6 
 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 
 


