
Projekt 

UCHWAŁA Nr …./………./ 2023 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ……. lutego 2023 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 w 

ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), w związku z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz § 3 ust. 

2 pkt 2 uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie 

ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 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 w ramach Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków. 

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  nie wyższej niż 98% nakładów  

koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 

przy zabytku, o którym mowa w §1 ust.1. 

2. Dotacja może być przyznana wyłącznie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę 

udziału własnego w wysokości nie niższej niż 2% nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w §1 

ust.1. 

§ 4. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację, którego wzór stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Złożenie  poprawnego  pod  względem  formalnym  wniosku   nie   jest  równoznaczne    z 

przyznaniem dotacji, ani przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. 

3. Udzielenie dotacji jest uzależnione od otrzymania przez Powiat Wągrowiecki 

dofinansowania z Rządowego  Programu Odbudowy Zabytków.



§ 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 oraz pomocy de minimis w rolnictwie 

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

dwóch  poprzedzających  go  lat  podatkowych,  albo  oświadczenia o wielkości 

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 lub rybołówstwie oraz 

pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 

dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości 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 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. Wniosek o dotację składa się w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

do 15 marca 2023r. 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje komisja.  

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

Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

3. 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. 



§ 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. 1. Przepisy §5 w zakresie pomocy de minimis obowiązują do dnia 31 grudnia 2023r., z 

możliwością ich stosowania w okresie przejściowym tj. do 30 czerwca 2024r. 

2. Przepisy §5 w zakresie pomocy de minimis w sektorze rolnym stosuje się do 31 grudnia 

2027r. 

3. Przepisy §5 w zakresie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury stosuje 

się do 31 grudnia 2023r. 

§ 11. W sprawach udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 

przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r., której zasady udzielania, 

zostały określone niniejszą uchwałą, nie stosuje się 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 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 7381 

ze zm.). 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

……………………………. 

Małgorzata Osuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

UCHWAŁA Nr …. /……../ 2023 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ……. lutego 2023 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 w 

ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

 

Zgodnie z zapisami art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840) dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i 

robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków jest zadaniem z zakresu 

administracji publicznej zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840). 

W dniu 23 listopada 2022 r. Rada Ministrów uchwałą nr 232/2022 ustanowiła Rządowy Program 

Odbudowy Zabytków i określiła szczegółowe zasady i tryb ubiegania się o dofinansowanie zadań 

realizowanych na jego podstawie. Ogłoszony na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego 

konkurs kończy się w dniu 17 marca 2023r. 

W dniu 16 lutego Powiat Wągrowiecki wysłał projekt uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministra Rolnictwa w celu zaopiniowania.  

Mając na względzie umożliwienie ubiegania się o dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

gminnej ewidencji zabytków oraz korzystny wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i 

zabezpieczenie najcenniejszych obiektów architektury w powiecie, przyczyniając się do 

podniesienia jej atrakcyjności, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

……………………………. 

Małgorzata Osuch


