
           

Uchwała Nr XXXV/259/17 

Rady Powiatu Opolskiego  

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

                     w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków 

  

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 7 i  art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

  

§ 1  

  

1. Z budżetu Powiatu Opolskiego  mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac 

lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym zwanych w dalszej treści 

uchwały „pracami”, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria: 

1) znajduje się  na obszarze Powiatu Opolskiego; 

2) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Powiatu 

Opolskiego; 

3) jest wpisany do rejestru zabytków. 

2. Dotacja na prace przy zabytku może finansować nakłady 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 przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15; 

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

 



3.O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, 

a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania 

wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku 

zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu ust. 1. 

 

4. Wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 3 prowadzącemu działalność gospodarczą może 

być przyznana dotacja stanowiąca pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji 

(EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (D. Urz. L352/1 z dnia 24 

grudnia 2013r.) oraz art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (t.j Dz.U.z 2016 r. poz.1808 z późn. zm.) na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruchomym bądź 

nieruchomym, spełniającym kryteria o którym mowa § 1 pkt 1. 

5. Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą do wniosku o udzielenie dotacji 

winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku 

– sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1808 z późn. zm).   

  

§ 2 

  

Środki finansowe na cel wymieniony w § 1 niniejszej uchwały określa w każdym roku 

budżetowym Rada Powiatu Opolskiego w uchwale budżetowej. 

  

§3 

  

1. Dotacja nie może przekroczyć 85 % nakładów koniecznych na wykonanie prac przy 

zabytku. 

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

wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub jego stan 

zachowania wymaga niezwłocznego ich podjęcia, dotacja może być udzielona w wysokości 

do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Łączna wysokość dotacji i innych uzyskanych środków publicznych przeznaczonych na 

przeprowadzenie prac przy tym zabytku nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych 

na wykonanie prac. 

  

§ 4 

  

1. Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku położonym na obszarze Powiatu Opolskiego ogłasza Zarząd Powiatu 

Opolskiego. 

2. Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 

w terminie do 10 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona. 

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku położonym na obszarze Powiatu Opolskiego stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały.  

4.Ogłoszenie o naborze wniosków umieszczane jest na stronie internetowej 

www.powiatopolski.pl, BIP Powiatu Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29. 

5. W ogłoszeniu wskazuje się: 

http://www.powiatopolski.pl/


1) kwotę przeznaczoną w Powiecie Opolskim na dotację celową; 

2) termin składania wniosków; 

3) wzór umowy pomiędzy podmiotem ubiegającym się o dotację a Powiatem Opolskim; 

4) wzór sprawozdania z rozliczenia dotacji. 

6. Dotacja może być udzielana na prace, które zostaną przeprowadzone w danym roku 

budżetowym na który udzielana jest dotacja.  

7. Wnioski o dotację składa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 

29, w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na obszarze 

Powiatu Opolskiego. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Starostwa 

Powiatowego w Opolu.  

8. Wnioski złożone po terminie określonym w ogłoszeniu, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

9. W przypadku ubiegania się o dotacje na prace interwencyjne, wynikające z zagrożenia 

zabytku lub katastrofą budowlaną wnioski mogą być składane w ciągu roku budżetowego. 

10. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani z przyznaniem jej we 

wnioskowanej wysokości.  

 

§ 5 

  

1. Wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku położonym na obszarze Powiatu Opolskiego są oceniane pod 

względem formalnym i merytorycznym. 

2. Oceny formalnej dokonuje Komisja powoływana uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego. 

3. Wniosek niekompletny pod względem formalnym podlega uzupełnieniu.  

4. Organ wzywa ubiegającego się o dotacje do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wezwania. 

5. W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji do wniosku i nieuzupełnienie jej 

w terminie 14  dni od daty wezwania do uzupełnienia odstępuje się od dalszych prac przy 

wniosku o czym powiadamia się wnioskodawcę. O dacie złożenia uzupełnienia wniosku 

decyduje data wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Opolu.  

6. Wnioski poprawne pod względem formalnym kierowane są na posiedzenie Zarządu 

Powiatu Opolskiego.  

7. Zarząd Powiatu Opolskiego dokonuje oceny merytorycznej wniosku i przedkłada Radzie 

Powiatu Opolskiego rekomendowane do dofinansowania wnioski wraz z określoną kwotą 

dotacji. 

§ 6 

  

1. Dotację przyznaje Rada Powiatu Opolskiego w uchwale określającej: 

1)     nazwę podmiotu otrzymującego dotację; 

2)     nazwę zadania na wykonanie którego przyznano dotację; 

3)     kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.  

2. Przekazanie środków w ramach ustalonej dotacji następuje na podstawie zawieranej 

umowy. 

 

§ 7 

  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.  

  

§ 8 

 



Traci moc uchwała nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. 

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. 

 

 § 9 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.  

 

 

Przewodniczący Rady 

        Powiatu Opolskiego 

 

Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


