Uchwała 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.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t .j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 282 z późn. zm.) Rada
Powiatu w Kielcach uchwala, co następuje:
§ 1.
Z budżetu Powiatu Kieleckiego może być udzielona pomoc finansowa w formie dotacji na
dofinasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków
lub umieszczonym w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Powiatu Kieleckiego.
§ 2.
1. 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,
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50%
oryginalnej substancji tej przynależności;
odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i
drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają
oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego
układu parku lub ogrodu;
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.

§ 3.
1. Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które
wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku.
§ 4.
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 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, o którym mowa w § 1. ust 1. 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.
§ 5.
1. Podstawą udzielenia dotacji jest kompletny, pisemny wniosek o przyznanie dotacji, złożony przez

podmiot, o którym mowa w § 3 ust.1.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wnioski o dotacje kieruje się do Zarządu Powiatu w Kielcach.
4. Wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po wyznaczonym terminie do ich
składania nie będą rozpatrywane.
5. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1 nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
nie gwarantuje też przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez podmiot składający.
§ 6.
1. Nabór wniosków w danym roku budżetowym, na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków ogłasza
Zarząd Powiatu w Kielcach, w terminie przez niego wyznaczonym, ogłoszonym
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa.
2. W ogłoszeniu o naborze wniosków Zarząd Powiatu określa:
1) termin i miejsce składania wniosków,
2) kwotę zabezpieczona na ten cel w budżecie;
3) termin realizacji zadań w danym roku budżetowym.
3. Zgłoszone wnioski podlegają ocenie i weryfikacji formalnej przez Komisję, powołaną przez Zarząd
Powiatu w Kielcach.
4. Komisja dokonuje oceny wniosków z uwzględnieniem kryteriów:

1) wartość historyczna, artystyczna lub kulturowa zabytku;
2) stan techniczny zabytku;
3) uzasadnienie wysokości kosztów wykonania prac lub robót,
4) dostępność zabytku dla społeczności lokalnej i turystów;
5) wysokość zaangażowania środków własnych;
6) kompletność wniosku i terminowość złożenia.
5. Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu w Kielcach protokół oceny sprawdzonych wniosków, w tym
wykaz wniosków pozytywnie zaopiniowanych.
6. Ostatecznego wyboru wniosków na dofinansowanie dokonuje Zarząd Powiatu
w Kielcach.
7. Zarząd Powiatu w Kielcach, na podstawie protokołu Komisji, przedkłada Radzie Powiatu
w Kielcach projekty uchwał w sprawie przyznania dotacji.
8. Dotacje przyznaje Rada Powiatu w Kielcach w formie uchwały określającej:
1) wysokość przyznanej dotacji;
2) nazwę podmiotu, któremu przyznano dotację,
3) nazwę zadania, na które została przyznana dotacja.
9. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 8, Zarząd Powiatu w Kielcach zawiera umowę w
sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków.
10. Podmiot, któremu przyznana została dotacja w wysokości innej niż wnioskowana, przed zawarciem
umowy, zobowiązany jest złożyć zaktualizowany wniosek, dostosowany do wysokości przyznanej
dotacji.
11. O udzieleniu bądź odmowie udzielenia dotacji Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
§ 7.
1. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:
1) refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy, o której mowa w §6 ust 9;
2) pokrycie kosztów niezwiązanych z realizacją zadania objętego dofinansowaniem.
2. Informacje na temat przyznanych dotacji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
przekazywane są właściwym podmiotom na zasadach określonych w art.82 ust.3 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 8.
W terminie określonym umową, Wnioskodawca, który otrzymał dotację jest zobowiązany do złożenia
sprawozdanie z wykonania prac lub robót budowlanych Zarządowi Powiatu. Formularz sprawozdania z
rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 9.
Starosta prowadzi zestawienie danych o udzielanych dotacjach i informuje inne organy uprawnione do
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, o dotacjach
przyznanych z budżetu powiatu kieleckiego.

§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.
§ 11.
Traci moc Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Jacek Kuzia

