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OGLOSZENIE O NABORZE WNIOSKOW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ

ZBUDZETU GMINY PSZCZYNA W ROKU 2019 NA PRACE KONSERWATORSKIE,

RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM

LUB RUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW ZNAJDUJACYM SIE NA
TERENIE GMINY PSZCZYNA

I. Rodzaj podmiotow uprawnionych do skladania wniosku o udzielenie dotacji.
O dotacjo z budZetu Gminy Pszczyna mogq ubiegaé sic; osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki

organizacyjne nie posiadajqce osobowos’ci prawnej, posiadajqce tytu1 prawny do zabytku, wynikajqcy

z prawa w1asnos'ci, uiytkowania wieczystego, trwa1ego zarzqdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiqzaniowego.

II. Dotacja moie obejmowac' naklady konieczne na:
1) sporzqdzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badafi konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporzqdzenie projektu odtworzenia kompozycji wnotrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizacje; konstrukcyjnq czegs'ci sk1adowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie

niezbodnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupe1nienie tynkow i ok1adzin architektonicznych albo ich caikowite
odtworzenie, z uwzglodnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynaleZnos’ci zabytku, jeZeli odtworzenie to nie przekracza 50%
oryginalnej substancji tej przynaleZnos’ci;

11) odnowienie lub ca1kowite odtworzenie okien, w tym os’cieZnic i okiennic, zewnqtrznych

odrzwi i drzwi, wioiby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizacjo instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, ktére

posiadaja} oryginalne, wykonane z drewna czos’ci sk1adowe i przynaleZnos’ci;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupe1nianie narysow ziemnych dzie1 architektury obronnej oraz zabytko’w
archeologicznych nieruchomych o w1asnych formach krajobrazowych;

15) dzia1ania zmierzajqce do wyeksponowania istniejqcych, oryginalnych elementow

zabytkowego uk1adu parku lub ogrodu;

16) zakup materia1éw konserwatorskich i budowlanych, niezbodnych do wykonania prac i robo’t

przy zabytku wpisanym do rejestru, o ktorych mowa w pkt 7 — 15;
17) zakup i montaz instalacji przeciww1amaniowej oraz przeciwpoZarowej i odgromowej.

III. Wysokoéc’ érodkow zabezpieczonych w budiecie gminy Pszczyna w roku 2019.
Na realizacjo zadafi w budZecie gminy Pszczyna w roku 2019 zabezpieczono kwote; 50 000,00 Z1.
chzna wysokos’é dotacji i innych uzyskanych s'rodkow publicznych przeznaczonych na

przeprowadzenie prac przy zabytku nie moZe przekroczyé 100% nak1adéw koniecznych na wykonanie

prac.

IV. Termin iwarunki realizacji zadania.
1) Zadanie winno byé wykonane do 31 grudnia 2019 roku.
2) Dotacja bodzie udzielona na podstawie i na warunkach okres’lonych w pisemnej umowie

zawartej pomiodzy Wnioskodawcq a gminq Pszczyna.



VI.

3) W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca po wykonaniu prac zobowiqzany jest do zioZenia

sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych.

Wzér sprawozdania bgdzie stanowi1 za1qcznik do umowy.

Kryteria wyboru wnioskéw.

1)

2)

3)

4)

Tryb i zasady udzielania dotacji okres’la uchwaia Nr XXXVII/435/09 Rady Miejskiej

w Pszczynie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie okres’lenia zasad udzielania dotacji na

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do

rejestru zabytkéw, znajdujqcych sie; na terenie gminy Pszczyna.

Z budZetu gminy Pszczyna moZe byc’ udzielona dotacja celowa na sfinansowanie prac lub
robot budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeZeli zabytek ten iqcznie

spelnia nastqpujqce kryteria:

a) znajduje sic; na terenie gminy Pszczyna;

b) jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Niespe1nienie przez Wnioskodawcc; kryteriéw, o ktorych mowa wyZej spowoduje

odrzucenie wniosku pod wzglqdem formalnym.

Priorytetowo oceniane bode; wnioski, w ktorych zabytek posiada wythkowa, wartos’é
historycznq, artystycznq lub naukowq albo wymaga z1oZonych pod wzglegdem

technologicznym prac, lub stan zachowania zabytku wymaga niezw1ocznego podjegcia prac
ze wzglegdu na zagroZenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem.

Decyzjq o udzieleniu dotacji celowej podejmuje Rada Miejska w Pszczynie w drodze

uchwa1y na wniosek Burmistrza Pszczyny.

Termin i miejsce przyjmowania wnioskéw.

1)

2)

3)

Wypeiniony wniosek wraz z za1qcznikami naleZy skiadac’ w okresie 8.03.2019 — 15.03.2019

roku do godz. 1500 w Biurze Obs1ugi Klienta Urzqdu Miejskiego w Pszczynie, 43-200
Pszczyna, Rynek 2 (pok. 4). Wnioski zloZone po tym terminie nie quq rozpatrywane.

W przypadku nadesiania wniosku pocth, decyduje data i godzina wpiywu do Biura Klienta

Urzqdu Miejskiego w Pszczynie.
Wniosek wraz z zaiqcznikami naleZy z1oZyé w zaklejonej kopercie oznaczonej w sposob

nastqpujqcy: Urzqd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna Z dopiskiem:
,,Wniosek o udzielenie dotacji na prace przy zabytku w 2019 roku”.

Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawieraé:

a) imie; i nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwo, adres i siedzibe;
wnioskodawcy bgdacego osoba prawnq lub jednostkq organizacyjnq nie posiadajch

osobowoéci prawnej;
b) dokument potwierdzaj qcy tytu1w1adania zabytkiem;

c) decyzjq o wpisie do rejestru zabytkéw obiektu, ktorego prace lub roboty dotyczq;

d) decyzje; wojewodzkiego konserwatora zabytkow, zezwalajch na przeprowadzenie prac
lub robot budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowq, gdy wniosek

dotyczy prac lub robot budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy

wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;

e) wnioskowanq kwotq dotacji i proponowane terminy jej przekazania;

f) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robot;
g) termin zakor'lczenia prac objotych wnioskiem;

h) informacje; o s'rodkach publicznych przyznanych z innych z’réde1 na te same prace lub

roboty budowlane przy zabytku oraz informacje; o wystqpieniu o takie s'rodki z1oZonym

do innych podmiotow;
i) w przypadku prac lub robot, ktére zostaiy wykonane przed dniem zioZenia wniosku,

naleZy do niego doiaczyé réwnieZ protokél odbioru wykonanych prac, dokonany przez

przedstawicieli Slqskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach,

sprawozdanie z wykonanych prac oraz kopie rachunkow i faktur za wykonane prace lub

roboty;
j) wzér wniosku o udzielenie dotacji znajduje; sis; na stronie www.bip.pszczyna.pl

w zak1adce ,,konkursy”;



k) do wniosku powinny byé doiqczone zamczniki oryginalne lub potwierdzone za

zgodnos’é z oryginaiem; zamczniki dla swej waZnoéci muszq byé opatrzone datq,

pieczgciq Wnioskodawcy oraz podpisami uprawnionych statutowo qui upowaZnionych

w tym celu oséb (w przypadku braku pieczqci imiennych wymagane jest zloZenie
czytelnego podpisu); wnioski naleZy wypeiniaé komputerowo, maszynowo lub regcznie

drukowanymi literami, jednolicie w caiym dokumencie.

VII. Postanowienia koficowe.

Informacje dotyczqce naboru wnioskéw moZna uzyskaé w Wydziale Urbanistyki i Architektury

Urzegdu Miejskiego w Pszczynie przy ul. Rynek 2, tel. 32 449 39 28.
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