
UCHWAŁA Nr XLVI /354/ 2018 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 26 września 2018 roku. 

 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 

w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego 

 

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)  

Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Wągrowieckiego może być udzielana pomoc finansowa w formie 

dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 

zabytków, znajdującym się na terenie Powiatu. 

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

do władania zabytkiem, o którym mowa w ust. 1. 

 

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

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, określonych  

w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

§ 3. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych  

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

którym mowa w §1 ust.1. 

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

artystyczną lub 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. 

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, którym mowa w §1 ust. 1, wymaga 

niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych  

na wykonanie tych prac lub robót. 

4. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych tj. budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego i innych źródeł publicznych na dofinansowanie prac lub robót przy zabytku, 

nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub 

robót.  

§ 4. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi 

załącznikami: 



1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków lub zaświadczeniem o wpisie do gminnej ewidencji 

zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty, 

2) dokumentem potwierdzającym tytuł władania zabytkiem, 

3) harmonogramem realizacji prac, 

4) kosztorysem przewidywanych prac lub robót budowlanych uzgodnionym merytorycznie 

z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,  

5) decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub 

robót (dotyczy zabytków wpisanych do rejestru zabytków), 

6) pozwoleniem na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia, 

7) zgłoszeniem robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym,  

8) programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym, 

9) wypisem z właściwego rejestru albo ewidencji – w przypadku jednostek organizacyjnych, 

10) dokumentacją fotograficzną obecnego stanu zachowania zabytku. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku nie jest równoznaczne  

z przyznaniem dotacji, ani przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.  

 

§ 5. 1. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, udzielona dotacja stanowić 

będzie: 

1) Pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem 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, Nr 352 z 24.12.2013, s. 1), 

2) Pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE)  

nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 

(Dz.U.UE L, Nr 352 z 24.12.2013, s. 9), 

3) Pomoc de minimis w rybołówstwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE)  

nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa  

i akwakultury (Dz.U.UE L, Nr 190 z 27.06.2014, s. 45). 

2. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimus zobowiązany jest do dostarczenia wraz 

z wnioskiem: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc 

oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia  

o pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie, 

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony 

został 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.).  



3. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku 

podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go 

lat podatkowych, albo oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, 

albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał  

w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o pomocy de minimis 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie, 

3) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku podatkowym, w 

którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, 

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

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

4) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony 

został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 

informacji składanych przez podmioty ubiegające o pomoc de minimis w rolnictwie  

i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).  

 

§ 6. 1. Wysokość środków finansowych na ochronę zabytków w danym roku określa Rada 

Powiatu w uchwale budżetowej. 

2. Wniosek o dotację składa się w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

nie później niż w terminie 30 dni od dnia uchwalenia budżetu na dany rok, z zastrzeżeniem 

§10. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien dotyczyć prac lub robót, których wykonanie 

planuje się w roku budżetowym, o którym mowa w ust. 2.  

4. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się  

o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku spowodowanego nagłym 

zdarzeniem. 

 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje komisja, w której skład wchodzą: 

1) radni zgłoszeni przez komisje stałe Rady Powiatu Wągrowieckiego do pracy  

w komisji w danym roku, 

2) kierownik Wydziału Starostwa Powiatowego w Wągrowcu właściwego ds. kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego. 

2. Podstawę pracy Komisji stanowią wnioski złożone zgodnie z §4 i §5 niniejszej uchwały. 

Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

3. Do zadań Komisji należy: 

 1) opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na prowadzone prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

 2) opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na prace interwencyjne wynikające  

z zagrożenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków. 



4. Komisja dokonuje oceny wniosków według następujących kryteriów: 

1) wartość zabytku – historyczna, artystyczna, naukowa, zabytkowa, 

2) stan zachowania zabytku, 

3) fakt kontynuowania prac,  

4) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów, 

5) wysokość zaangażowanych środków własnych, 

6) kompleksowość prac, możliwość realizacji w ciągu jednego roku. 

5. Komisja pracuje na posiedzeniach, którym przewodniczy kierownik Wydziału Starostwa 

Powiatowego w Wągrowcu właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. 

6. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 składu komisji. 

7. Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego wykaz zawierający zestawienie 

pozytywnie przez nią zaopiniowanych wniosków nie później niż w terminie 60 dni od dnia 

uchwalenia uchwały budżetowej, a w przypadku wniosku złożonego zgodnie z §6 ust 4 komisja 

opiniuje wniosek przed upływem 30 dni od dnia jego wpływu. 

8. W uzasadnionych przypadkach komisja może wydłużyć termin zaopiniowania wniosków  

o 30 dni, w szczególności, jeśli chce zwrócić się do biegłego albo biegłych o wydanie opinii. 

9. Protokoły z posiedzeń Komisji oraz wykaz, o którym mowa w ust. 7, podpisują wszyscy 

obecni członkowie Komisji. 

10. Obsługę administracyjno - techniczną Komisji sprawuje Wydział Starostwa Powiatowego 

w Wągrowcu właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

§ 8. 1. Dotacje przyznaje Rada Powiatu Wągrowieckiego na wniosek Zarządu Powiatu. 

2. W uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego określa się otrzymującego dotację, nazwę 

zadania, na które przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.  

 

§ 9. W oparciu o uchwałę Rady Powiatu Wągrowieckiego, o której mowa w §8 ust. 2 Zarząd 

Powiatu Wągrowieckiego zawiera umowę z otrzymującym dotację.  

 

§ 10. W danym roku może zostać ogłoszony drugi nabór wniosków o przyznanie dotacji,  

w przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ochronę zabytków. 

Termin składania wniosków upływa wówczas 30 kwietnia tego roku.  

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§ 12. Przepisy § 5 stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 13. Tracą moc: uchwała nr XV/88/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 

2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2008 r. Nr 8,  

poz. 204), uchwała nr XX/120/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2008 roku 



w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 112, 

poz. 2061) oraz uchwała nr XXIX/180/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 

2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego (Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 88, poz. 

1285). 

 

§  14.  Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się 

przepisy Uchwały nr XV/88/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku 

z późn. zm. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

……………………………. 

Małgorzata Osuch 

 

  



Uzasadnienie do 

UCHWAŁY NR  XLVI /354/ 2018 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia  26 września 2018 roku 

 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu 

Wągrowieckiego 

 

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece  

nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) organ stanowiący Powiatu określa 

zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. 

Dotacja ta może zostać udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na 

wykonywanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji 

zabytków. 

Niniejsza uchwała została wywołana w celu wspomożenia podmiotów władających zabytkami 

wpisanymi do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 

położonymi na obszarze Powiatu Wągrowieckiego, w ich działaniach związanych z ochroną 

zabytków, w szczególności w zakresie zabezpieczenia przed zniszczeniem  

i dewastacją zabytków znajdujących się w złym stanie technicznym. 

Art. 4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, z późn.zm.) stanowi, że do zadań powiatu należy m.in. ochrona 

zabytków i opieka nad zabytkami. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) ochrona zabytków 

polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań 

mających na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych 

umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, 

zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków  

oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362) projekt niniejszej uchwały podlega 

zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi 

właściwemu do spraw rolnictwa.  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgłosił zastrzeżeń  

do przedmiotowego projektu uchwały.  



Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił uwagę, iż prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku mogą dotyczyć również budynków służących  

do działalności rolniczej. W tym przypadku, jako koszty kwalifikowalne zostały uznane koszty 

inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz prace remontowo-budowlane. Natomiast pomoc na 

prace remontowo-budowlane została ograniczona do 10.000 EUR rocznie. Zasady określające 

pomoc na inwestycje na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

znajdującego się w gospodarstwach rolnych zostały określone w art. 29 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku uznającym niektóre kategorie pomocy 

w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 

193 z 1.7.2014 r. str. 1). 

W trosce o dziedzictwo kulturowe regionu podjęto konsultacje z Wielkopolskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu stworzenia jak najlepszych możliwości 

pomocy dla właścicieli zabytków.  W wyniku konsultacji, wprowadzono zmiany w zapisach § 

4 ust. 1 pkt 4 i 5 uchwały, zgodnie z którymi, jednym z załączników do wniosku o dotację 

będzie kosztorys przewidywanych prac lub robót budowalnych uzgodniony merytorycznie  

z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

Projekt uchwały został poddany konsultacjom z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie zamieszczenia projektu aktu 

prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wagrowiec.pl), w zakładce: 

„Konsultacje aktów prawa miejscowego”. Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

……………………………. 

Małgorzata Osuch 

 


