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Głogówek, 31 stycznia 2022 r. 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do  

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub 

znajdujących się na obszarze Gminy Głogówek 

 

Burmistrz Głogówka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się 

na obszarze Gminy Głogówek. 

I.  Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja 

1. Z budżetu Gminy Głogówek mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym 

się w gminnej ewidencji zabytków, położonym lub znajdującym się na terenie Gminy Głogówek, 

posiadającym wartość historyczną, artystyczną lub naukową.  

 

2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące: 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych, 

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 

drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach,  

które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności, 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

14) uzupełnienie 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. 
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II. Wysokość dotacji 

1. Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% ogółu nakładów.  

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga 

przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich  

lub restauratorskich lub robót budowlanych oraz stan zachowania zabytku wymaga 

niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku, zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 lipca  2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282), dotacja może być udzielona w wysokości do 100% 

nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych. 

III. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji 

1. Wnioski wraz z załącznikami wskazanymi w § 5 Uchwały nr XXXII/322/2020 Rady Miejskiej  

w Głogówku z dnia 21 grudnia 2020 r., należy składać w biurze podawczym na parterze  

w terminie do 16.02.2022 r. 

2. Wzór wniosku wraz z w/w uchwałą jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Głogówek w menu przedmiotowym, w zakładce Ogłoszenia / Dotacje / 2022 r. 

oraz w pokoju nr 33 – II piętro Urzędu Miejskiego w Głogówku. 

IV. Termin rozstrzygnięcia konkursu 

1. Komisja powołana przez Burmistrza Głogówka rozpatruje pod względem formalnym złożone 

wnioski do 30 dni po zakończeniu terminu składania.  

2. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel  

w 2022 roku, które będą wynosiły 25 000,00 zł. 

V. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji 

1. Złożone wniosku podlegają wstępnej weryfikacji i w przypadku braków formalnych, 

wnioskodawca jest wzywany do ich uzupełniania w wyznaczonym terminie, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Uzupełnienie braków terminie, powoduje, że wniosek 

jest skutecznie złożony w dacie jego wniesienia.  

2. Wnioski niespełniające wymogów formalnych, określonych w Uchwale nr XXXII/322/2020 

Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 grudnia 2020 r. podlegają odrzuceniu.  

3. Wnioski są wybierane w oparciu o następujące kryteria: 

a)  poprawność formalna, kompletność wniosku i załączników; 

b)  walory artystyczne, historyczne i naukowe zabytku (unikatowy charakter zabytku, szczególne 

znaczenie zabytku na tle lokalnego dziedzictwa kulturowego); 

c)  czas powstania zabytku (co do zasady pierwszeństwo w przyznawaniu dotacji na prace przy 

zabytkach najstarszych); 

f)  wysokość zadeklarowanego udziału własnego w wnioskodawcy w całości kosztów 

przedsięwzięcia; 

g) wartość wykonanych prac przy zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia 

wniosku 

h)  wykazanie przez wnioskodawcę innych źródeł finansowania. 

4. Punkty będą przyznawane na zasadzie rankingowej, który będzie tworzony w oparciu dane 

zawarte we wniosku o dotację. Ilość punktów będzie zależała od ilości ocenianych wniosków. 

5. Wnioski spełniające w/w kryteria wraz z oceną merytoryczną (punktacja) są przedstawione  

do zaopiniowania komisji właściwej do spraw budżetu. 

6. Dotację przyznaje Rada Miejska w Głogówku w uchwale.  

 

VI. Przekazanie dotacji i rozliczenie dotacji 

1. Z wnioskodawcami, którzy złożyli kompletne wnioski, zostali pozytywnie zaopiniowani przez 

komisję do spraw budżetu oraz po podjęciu uchwały, zawiera się umowę dotacji w terminie 

obustronnie uzgodnionym. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzxgq2di
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2. Przyznane środki zostaną przekazane na rachunek wnioskodawcy w ciągu 7 dni od momentu 

podpisania umowy dotacji. 

3. W celu rozliczenia dotacji należy przedłożyć sprawozdanie z wykonanych prac lub robót 

budowlanych (załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/322/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.) wraz z 

wymaganymi załącznikami (uwaga: oryginały faktur muszą zostać uzupełnione o opis: „Płatne 

ze środków Gminy Głogówek na podstawie umowy nr ………….. z dnia …………….  

w kwocie ……..zł”) 

4. Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt 3, w terminie 30 

dni od dnia sporządzenie protokołu odbioru prac objętych umową. 

5. Zwrotu niewykorzystanej dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do budżetu 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych należy dokonać w 

ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia w/w okoliczności. 

6. Odsetki będą naliczane od dnia przekazania na konto wnioskodawcy dotacji wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem albo co do której stwierdzono nieprawidłowości naliczenia lub 

nienależne pobranie w całości lub części. Dochodzenie zwrotu należności wraz z odsetkami 

następuje na postawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Umowa może zostać rozwiązana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym, bez 

zachowania okresów wypowiedzenia, w przypadku nieterminowego wykonania prac objętych 

niniejszą umową lub nienależytego ich wykonania, wykorzystania dotacji w sposób niezgodny z 

jej przeznaczeniem, gdy Dotowany nie doprowadzi do usunięcia nieprawidłowości lub uchybień 

w terminie 14 dni od daty wezwania do ich usunięcia. 

8. W przypadku, o którym mowa powyżej Dotowany zobowiązany jest do zwrotu kwoty udzielonej 

dotacji w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy wraz z odsetkami w wysokości określonej 

jak dla zaległości podatkowych, liczonych od daty przekazania dotacji na rachunek Dotowanego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


