UCHWAŁA NR XXXVI/416/17
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 81 w związku
z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014r.
poz. 1446; z 2015r. poz. 397, poz. 774 i poz. 1505; z 2016r. poz. 1330, poz. 1887 i poz. 1948 oraz z 2017r.
poz. 60, poz. 1086 i poz. 1595), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, jeżeli:
1) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym;
2) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne, konstrukcyjne lub naukowe dla Gminy.
2. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym
mowa w ust. 1, zwanym dalej "podmiotem".
3. Dotacja może być udzielna na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, które
zostaną wykonane w terminie określonym w umowie lub przeprowadzone w roku poprzedzającym rok
złożenia wniosku o udzielenie dotacji.
4. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r. poz.1446 ze zm.).
5. Gmina przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, może uzależnić ich przyznanie od
zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
§ 2. 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, o 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. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych nie może
być udzielona, jeżeli:
1) nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych
źródeł;
2) łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Chojnice lub uprawnione organy przekroczyła
wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.
§ 3. Podmiot ubiegający się o dotację winien złożyć do Burmistrza Miasta wniosek o dotację oraz
następujące załączniki:
1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
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2) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem;
3) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
4) projekt zakresu remontu, prac konserwatorskich lub rekonstrukcji;
5) decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót;
6) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów;
7) wykaz prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku w przypadku
ubiegania się o dofinansowanie prac lub robót wykonanych wcześniej.
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego
realizację prac lub robót celem zapewnienia środków w uchwale budżetowej.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace
interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku lub w przypadku, gdy na dzień 30 listopada roku
poprzedzającego realizację prac lub robót nie jest możliwe złożenie wymaganych do wniosku załączników.
3. Uzyskanie dotacji w trakcie roku budżetowego w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa
w ust. 2, uzależnione jest od możliwości dokonania zmian w uchwale budżetowej.
§ 5. Zakres dotacji, jej wysokość oraz nazwę podmiotu otrzymującego dotację określa uchwała
budżetowa.
§ 6. Z podmiotem, któremu przyznano dotację Burmistrz zawiera roczną umowę, która powinna
zawierać:
1) opis prac lub robót i termin ich wykonania;
2) kwotę dotacji i tryb jej przekazania, uzależniony od wyniku kontroli postępu prac lub robót i rozliczenia
poniesionych wydatków;
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty;
4) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego
wykonania prac lub robót, w tym udostępnieniu niezbędnej dokumentacji;
5) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
§ 7. 1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót oraz udostępnienie
niezbędnej dokumentacji.
2. W celu rozliczenia dotacji podmiot otrzymujący dotację składa Burmistrzowi sprawozdanie
z wykonania prac i robót w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac lub robót wraz z protokołem odbioru
lub innym dokumentem potwierdzającym wykonanie prac.
§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową oraz nie przedstawienia
rozliczenia w terminie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji, podania nieprawidłowych lub
niepełnych informacji, o których mowa w § 3, Gmina odstąpi od umowy rozwiązując ją ze skutkiem
natychmiastowym.
2. W przypadku określonym w ust. 1 dotacja podlega zwrotowi, a podmiot traci prawo do ubiegania się
o dotację z budżetu Gminy przez kolejnych 5 lat.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/422/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014r. poz.10).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Antoni Szlanga
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