
Uchwała Nr   IX / 70 / 2007  
 Rady Miasta Sandomierza  
 z dnia 30 maja 2007 r. 

w sprawie okre�lenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 81 ust. l ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, póz. 1568 z pó�n. zm.) w zwi�zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z pó�n. zm.) -Rada Miasta 
Sandomierza uchwala, co nast�puje: 

§1  

   l. Ustanawia si�: 
1) warunki ubiegania si� o dotacj� na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 
2) rodzaj danych i informacji, które nale�y zawrze� we wniosku o dotacj� 
3) tryb post�powania z wnioskiem o udzielenie dotacji 
4) postanowienia, jakie winna zawiera� umowa o udzielenie dotacji 
5) zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczenia i zwrotu dotacji do bud�etu Miasta Sandomierza 
6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach. 

2. Znaczenie u�ytych w uchwale poj�� dotycz�cych zabytków lub czynno�ci z nimi zwi�zanych 
okre�laj� przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
162, póz. 1568             z pó�n. zm.) oraz rozporz�dze� wydanych na podstawie tej ustawy. 

3. Ilekro� w uchwale jest mowa o: 
1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku – nale�y przez to rozumie� prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
2) beneficjencie – nale�y przez to rozumie� podmiot, któremu na zasadach okre�lonych niniejsz� uchwał� na 

prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotacj� z bud�etu Miasta Sandomierza 
3) �rodkach publicznych – nale�y przez to rozumie� publiczne �rodki finansowe okre�lone przepisami o 

finansach publicznych. 
 

§2 
1. Z bud�etu Miasta Sandomierza mog� by� udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub 

robót budowlanych przy zabytku, je�eli zabytek ten ł�cznie spełnia nast�puj�ce kryteria: 
1) znajduje si� na stałe na obszarze Miasta Sandomierza 
2) jest w złym stanie technicznym, 
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszka�ców Miasta 

Sandomierza 
2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku mo�e finansowa� nakłady obejmuj�ce: 

1) sporz�dzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 
2) przeprowadzenie bada� konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych; 
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 
6) sporz�dzenie projektu odtworzenia kompozycji wn�trz; 
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 
8) stabilizacj� konstrukcyjn� cz��ci składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie 

niezb�dnym dla zachowania tego zabytku; 



9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite 
odtworzenie,               z uwzgl�dnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

10) odtworzenie zniszczonej przynale�no�ci zabytku, je�eli odtworzenie to nie przekracza 50% 
oryginalnej substancji tej przynale�no�ci; 

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym o�cie�nic i okiennic, zewn�trznych odrzwi i 
drzwi, wi��by dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

12) modernizacj� instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadaj� 
oryginalne, wykonane z drewna cz��ci składowe i przynale�no�ci; 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych 

nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 
15) działania zmierzaj�ce do wyeksponowania istniej�cych, oryginalnych elementów zabytkowego 

układu parku lub ogrodu; 
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezb�dnych do wykonania prac i robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;                                                                                              
17)  zakup i monta� instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpo�arowej i odgromowej; 

 
§3 

1. O dotacj� mo�e si� ubiega� ka�dy podmiot b�d�cy wła�cicielem lub posiadaczem zabytku, a tak�e 
podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikaj�cy z u�ytkowania wieczystego, 
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarz�du albo stosunku zobowi�zaniowego, z 
uwzgl�dnieniem zapisu § 2 ust. l. 

2. Dotacja mo�e by� udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które 
wnioskodawca zamierza wykona� w roku zło�enia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku zło�enia 
wniosku i w roku nast�pnym. 

3. Na zasadach okre�lonych w niniejszej uchwale wnioskodawca mo�e równocze�nie wyst�pi� z 
kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy wi�cej ni� jednym zabytku. 

§4 
3. Dotacja z bud�etu Miasta Sandomierza na wykonanie prac lub robót budowlanych 

przy jednym i tym samym zabytku mo�e by� udzielona w wysoko�ci do 50 %  
ogółu nakładów na te prace lub roboty. 

2. Je�eli zabytek posiada wyj�tkow� warto�� historyczn�, artystyczn� lub naukow� albo wymaga 
przeprowadzenia zło�onych pod wzgl�dem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podj�cia prac lub robót budowlanych przy 
zabytku – dotacja mo�e by� udzielona w wysoko�ci do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych 
prac lub robót budowlanych. 
3. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje równie� inne 
�rodki publiczne, kwota dotacji przyznanej z bud�etu Miasta Sandomierza  wraz z kwotami przyznanych na 
ten cel innych �rodków publicznych nie mo�e przekracza� 100% nakładów koniecznych na wykonanie 
tych prac lub robót. 

                    §5  
1. We wniosku o przyznanie dotacji nale�y wskaza�: 

1) imi�, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazw�, adres i siedzib� wnioskodawcy 
b�d�cego jednostk� organizacyjn�, 

2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków, 
3) fotograficzn� dokumentacj� zabytku, 
4) dokument potwierdzaj�cy tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem, 



5) decyzj� wła�ciwego organu ochrony zabytków zezwalaj�c� na przeprowadzenie prac lub robót 
budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budow�, gdy wniosek dotyczy prac lub robót 
budowlanych przy zabytku nieruchomym, lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku 
ruchomym, 

6) wnioskowan� kwot� dotacji i proponowany terminy jej przekazania, 
7) zakres prac lub robót budowlanych, które maj� by� obj�te dotacj�, 
8) termin zako�czenia prac obj�tych wnioskiem, 
9) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem �ródeł ich 

finansowania, 
10) informacj� o �rodkach publicznych przyznanych z innych �ródeł na te same prace lub roboty 

budowlane przy zabytku oraz informacj� o wyst�pieniu o takie �rodki zło�onym do innych 
podmiotów. 

11) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzaj�cych 
dzie� zło�enia wniosku z podaniem ł�cznej wysoko�ci nakładów, w tym wysoko�ci i �ródeł 
dofinansowania otrzymanego ze �rodków publicznych, 
2. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsi�biorc�, do wniosku o udzielenie dotacji winien 

doł�czy� informacj� o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem zło�enia wniosku  
3. Udzielnie dotacji na prace lub roboty budowlane dla podmiotu z § 3 dokonywane jest zgodnie                           

z przepisami niniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad okre�lonych w przepisach prawa reguluj�cych 
udzielanie pomocy publicznej dla przedsi�biorców. 

§6 
1. Wnioski o dotacj� kierowane s� do Burmistrza Miasta Sandomierza 

        2. Z zastrze�eniem ust. 3, wnioski o dotacj� nale�y składa� do dnia 15 wrze�nia roku 
poprzedzaj�cego rok  w którym udzielana jest dotacja. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania si� o dotacj� na prace 
interwencyjne wynikaj�ce z zagro�enia zabytku. 
4. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi przedstawiane s� do zaopiniowania 
komisji Rady Miasta Sandomierza wła�ciwej do spraw kultury, komisji Rady wła�ciwej do spraw 
bud�etu oraz komisji Rady Miasta Sandomierza wła�ciwej ds. gospodarki komunalnej. 

§7 
1. Dotacj� przyznaje Rada Miasta Sandomierza w uchwale okre�laj�cej: 

 1)  nazw� podmiotu otrzymuj�cego dotacj�, 
  2)  prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotacj�, 
 3) kwot� dotacji do przekazania w roku bud�etowym, a w przypadku z ust. 3 kwot� do przekazania w roku 

nast�pnym. 
2. Z zastrze�eniem ust. 3, przy ustalaniu wysoko�ci przyznawanych dotacji Rada Miasta Sandomierza 

uwzgl�dnia kwot� zaplanowan� na ten cel w bud�ecie Miasta Sandomierza 
3. Przyznaj�c dotacj� Rada Miasta Sandomierza mo�e postanowi�, �e cz��� kwoty 

dotacji, nie wi�cej ni� 50 %, zostanie przekazana beneficjantowi ze �rodków bud�etu roku nast�pnego. 

§8 
Uwzgl�dniaj�c uchwał� z § 7 oraz dane z wniosku o dotacj�, Burmistrz Miasta Sandomierza 

z beneficjentem podpisuje umow� okre�laj�c� w szczególno�ci: 
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania, 
2) kwot� dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy b�d� uzale�nione od wyniku 

ka�dorazowej kontroli post�pu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków, 
3) zobowi�zanie si� beneficjenta do przekazywania informacji o wysoko�ci �rodków publicznych na 

prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych �ródeł, 
4) zobowi�zanie si� beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów 



finansowych, aby oryginały dokumentów �wiadcz�cych o dokonaniu wydatków sfinansowanych w 
cało�ci lub w cz��ci               z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzul� 
potwierdzaj�c� ten fakt, 

5) zobowi�zanie si� beneficjenta do poddania si� kontroli przeprowadzanej przez Miasto Sandomierz w 
zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót 
budowlanych, 

6) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji, 
7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej 

niezgodnie            z przeznaczeniem, 
8) pouczenie o zakresie odpowiedzialno�ci karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialno�ci za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu �rodków z otrzymanej dotacji, 
9) pouczenie o tym, �e w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem  beneficjent 

traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata licz�c od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji 
niezgodnie z przeznaczeniem. 

§9 
1. Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 i 5, przeprowadzana jest przez osoby upowa�nione przez 

Burmistrza Miasta Sandomierz  i polega na: 
1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania 

pod k�tem zgodno�ci z przepisami prawa i zawart� umow� (kontrola formalno – merytoryczna), 
2) sprawdzaniu dokumentów zwi�zanych z realizacj� dotowanego zadania ( w szczególno�ci znajduj�cych 

si�                 w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych ) pod k�tem ich zgodno�ci z 
przepisami prawa, umow� i zasadami rachunkowo�ci (kontrola formalno-rachunkowa). 

 
§10 

l . Przed rozliczeniem cało�ci dotacji lub jej cz��ci dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub 
robót budowlanych, którego dokonaj� osoby upowa�nione przez Burmistrza Miasta Sandomierz 
2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach okre�lonych w umowie składa sprawozdania                  
z wykonania prac lub robót budowlanych Burmistrzowi Miasta Sandomierza  

3. Sprawozdanie z ust. 2 okre�la: 
1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych �rodków 

publicznych, 
2) zestawienie rachunków doł�czanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji – ze wskazaniem numeru 

ksi�gowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz                    
z okre�leniem wysoko�ci �rodków z dotacji finansuj�cych dany rachunek. 
4. Do sprawozdania doł�cza si� o�wiadczenie o zgodno�ci doł�czonych danych ze stanem faktycznym. 
5. Beneficjent rozliczaj�c dotacj� winien na wezwanie Burmistrza Miasta uzupełni� brakuj�ce dokumenty                       

i udzieli� wyczerpuj�cych informacji. 
 

§11 
 

W przypadku cz��ciowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn le��cych po stronie 
beneficjenta, niewykorzystana cz��� przekazanych �rodków dotacji podlega zwrotowi do bud�etu Miasta 
Sandomierza na zasadach okre�lonych w umowie. 

§12 
1. Burmistrz prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy 

uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych 
przez Rad� Miasta Sandomierza 

2. Zestawienie danych z ust. l dla ka�dej udzielonej dotacji winno zawiera�: 
1) wskazanie zabytku, z uwzgl�dnieniem miejsca jego poło�enia lub przechowywania, 



2) imi�, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazw�, siedzib� i adres jednostki organizacyjnej, 
której przyznano dotacj�; 

3) kserokopi� uchwały o przyznaniu dotacji z § 7; 
4) kserokopi� umowy o dotacj�; 
 5) informacje o wysoko�ci �rodków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty   
wypłaconej dotacji; 
6) informacje przekazane Miastu Sandomierz. przez inne organy zobowi�zane do udzielania informacji o 
dotacjach       na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku; 
7) adnotacje o podaniu informacji z ust. 3 do publicznej wiadomo�ci oraz o okresie 

wywieszenia takiej informacji na tablicy ogłosze�. 
3. Burmistrz niezwłocznie ogłasza na tablicach ogłosze� Urz�du Miasta Sandomierza 

uchwał� o przyznaniu dotacji z § 7. Uchwał� wywiesza si� na okres l miesi�ca. 
 

                  §13  

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§14 
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 

Województwa �wi�tokrzyskiego. 
 
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 U Z A S A D N I E N I E  

 
Organ stanowi�cy gminy zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mo�e udziela� dotacji w zakresie opieki nad 
zabytkami. Udzielenie dotacji ma nast�powa� wg. zasad uprzednio okre�lonych przez organ 
stanowi�cy gminy w uchwale okre�laj�cej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 
Wprowadzenie w �ycie uchwały nie poci�ga za sob� skutków finansowych dla 

bud�etu. Uchwała jest jedynie narz�dziem do realizacji zada� wymienionych w paragrafie 2 
pkt. 2 projektu uchwały. 

 
Wielko�� �rodków finansowych przeznaczonych z bud�etu gminy na w/w 

zadania  nie jest uzale�niona od niniejszej uchwały, lecz od stanu bud�etu miasta i stanowiska 
Rady Miasta wyra�onego  w uchwale bud�etowej na dany rok. 

 
 

 


