
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .̂̂ ..1.̂ .̂ .1.̂ .̂  ̂

Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia & ̂ o?-2 t. 

OGŁOSZENIE 

Zarząd Powiatu w Kielcach ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na 

dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

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

I. Podmioty uprawnione do wnioskowania o dotację celową. 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o uzyskanie dotacji jest każdy podmiot, który posiada tytuł 

prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. 

II. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady konieczne 
obejmujące: 
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 odtworzenia kompozycji wnętrz; 

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, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 

14. uzupełnianie 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 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15; 

17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 



III. Wysokość dofinansowania 

1. Dotacja z budżetu Powiatu na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym 

zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów koniecznych na te prace lub roboty. 

2. Jeżeli zabytek 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 budowlanych. 

3. Jeżeli stan zachowania zabytku, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów 

koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

4. W przypadku gdy wnioskodawca na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne 

środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Powiatu wraz z kwotami przyznanych na ten cel 

z innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac 

lub robót. 

IV. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje celowe w 2022 r. 

Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Powiatu Kieleckiego wynosi - 30 000,00 zł. 

V. Miejsce i termin składania wniosków. 

1. Podstawą udzielenia dotacji jest kompletny, pisemny wniosek o przyznanie dotacji wraz 

z załącznikami. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/14/2021 Rady Powiatu 

w Kielcach z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021r. 

poz. 1557). 

2. Wniosek należy wypełnić komputerowo, maszynowo lub ręcznie drukowanymi literami, jednolicie 

w całym dokumencie. 

3. Wnioski o udzielenie dotacji na prace lub roboty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków kieruje się do Zarządu Powiatu w Kielcach. 

4. Wnioski nieprawidłowo wypełnione lub złożone po wyznaczonym terminie do ich składania nie będą 

rozpatrywane. 

5. Wnioski złożone na innych drukach, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

6. Zleceniodawca może wezwać Zleceniobiorcę do uzupełnienia złożonego wniosku w ciągu 7 dni od 

otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

7. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 

1) kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 



Konserwatora zabytków, lub zaświadczenie właściwego organu, że zabytek, którego dotyczy wniosek 

znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, 

2) aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, 

3) kosztorys prac przewidzianych do wykonania prac lub robót budowlanych, 

4) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac lub robót, które mają 

być przedmiotem dotacji, 

5) pozwolenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach na prace objęte 

wnioskiem, 

6) pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli zabytku na wykonanie prac, jeśli zabytek jest przedmiotem 

współwłasności, 

7) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela, 

8) dokument poświadczający prawo osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy do 

składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. 

W przypadku kościołów lub związków wyznaniowych dekret powołujący lub zaświadczenie z Kurii lub 

właściwego Urzędu Wojewódzkiego potwierdzające nazwę wnioskodawcy i osobę upoważnioną do jego 

reprezentowania. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń i fundacji - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk informacji pobranej 

w trybie art.4 ust 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub wyciąg 

z właściwej ewidencji) np. wypis z właściwego Urzędu Gminy/Miasta, w którym dokonano rejestracji 

przedsiębiorcy. Dla wspólnot mieszkaniowych - uchwała powołująca zarząd, 

9) program prac konserwatorskich (jeżeli jest wymagany przepisami prawa) lub specyfikacje planowanych 

prac lub robót objętych wnioskiem, 

10) wydruk dokumentacji fotograficznej przedstawiający aktualny stan zachowania zabytku 

11) w przypadku, gdy ubiegający się o dotację jest przedsiębiorcą, należy dołączyć: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał 

w roku, w którym ubiegał się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie 

o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub o jej nieotrzymaniu w tym okresie, 

b) informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. 

w sprawie zakresu informacji przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U. Nr 53, poz.311 

z późn. zm. 

8. Do wniosku powinny być dołączone załączniki oryginalne lub potwierdzone za zgodność 

z oryginałem. Załączniki dla swej ważności muszą być opatrzone datą, pieczęcią Wnioskodawcy oraz 

podpisami uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób ( w przypadku braku pieczęci 

imiennych wymagane jest złożenie czytelnego podpisu.) 

9. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje też przyznania 

dotacji w wysokości oczekiwanej przez podmiot składający. 



10. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 24.03.2022r. do 25.04.2022r, 

wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kielcach, 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, z dopiskiem „Wniosek o udzielenie dotacji na_dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych - dotacja 2022", lub przekazać pocztą na 

wskazany wyżej adres ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do urzędu). 

VI. Kryteria wyboru wniosków: 

Zarząd Powiatu w Kielcach do rozpatrzenia wniosków powołuje Komisję, która dokona oceny wniosków 

pod względem formalnym i merytorycznym. 

VII. Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Zadanie winno być wykonane do 30 listopada 2022r. Ze środków dotacji mogą być finansowane 

wydatki poniesione po podpisaniu umowy. 

2. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach określonych w pisemnej umowie 

zawartej między Wnioskodawcą a Powiatem Kieleckim - stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 

Powiatu w Kielcach w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. 

B. W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca po wykonaniu prac lub robót zobowiązany jest do złożenia 

sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków powiatu kieleckiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

gminnej ewidencji zabytków (załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/14/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 

18 marca 2021 roku). 

4. Zleceniobiorcy są zobowiązani do: 

1) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, 

2) sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową. 

5. Zleceniobiorca po otrzymaniu informacji o przyznanej dotacji, winien w ciągu 7 dni po jej otrzymaniu, 

dostarczyć zaktualizowany kosztorys, dostosowany do otrzymanej kwoty na wykonanie prac lub robót. 


