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Uchwala Nr XLVIII1l04612017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 29 sierpnia 2017 r. 


w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budzetu Miasta Rzeszowa na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bud ow lane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytk6w, polozonych na obszarze Gminy Miasto Rzesz6w 

N a podstawie art. 7 ust.l pkt. 9, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. . 
o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.poz.446 z p6in. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 
z p6in. zm.)., Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

Z Budzetu Miasta Rzeszowa mogq bye udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t budowlanych przy zabytkach ruchomych 
i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytk6w znajdujqcych siy na terenie Miasta 
Rzeszowa, zwanych dalej "zabytkiem", podmiotom posiadajqcym tytul prawny do zabytku 
wynikajqcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, trwalego zarzqdu, ograniczonego 
prawa rzeczowego alba stosunku zobowiqzaniowego. 

§2 

1. 	 Dotacja moze zostae udzielona na dofinansowanie naklad6w, w zakresie okreslonym 
art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami. 

2. 	 Dotacja moze zostae udzielona w wysokosci do 50 % naklad6w koniecznych na 
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t budowlanych przy 
zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego. 

3. 	 W szczeg6lnych przypadkach, jezeli zabytek 0 kt6rym mowa w § 1 posiada 
wyjqtkowq wartose historycznq, artystycznq lub naukowq albo wymaga 
przeprowadzenia zlozonych pod wzglydem technologicznym prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub rob6t budowlanych, dotacja moze bye udzielona do wysokosci 
100% naklad6w koniecznych na wykonanie tych prac lub rob6t. 

4. 	 W przypadku, jesli stan zachowania zabytku 0 kt6rym mowa § 1 wymaga 
niezwlocznego podjycia prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t 
budowlanych, dotacja moze bye r6wniez udzielona do wysokosci 100% naklad6w 
koniecznych na wykonanie tych prac lub rob6t. 

5. 	 Lqczna kwota dotacji udzielonych ze srodk6w publicznych na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t budowlanych przy zabytku 0 kt6rym 
mowa w § 1, nie moze przekroczye 100% naklad6w koniecznych na wykonanie tych 
prac lub rob6t. 
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§3 


1. 	 Podmioty okreslone w § 1 ubiegajllce siy 0 dotacjy powinny przedlozye Prezydentowi 
Miasta Rzeszowa wniosek, kt6rego wz6r stanowi zahtcznik nr 1 do niniejszej 
uchwaly. 

2. 	 Wnioski 0 dotacje sklada siy za posrednictwem Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytk6w Urzydu Miasta Rzeszowa do 15 sierpnia kazdego roku poprzedzajllcego 
rok budzetowy. 

3. 	 W szczeg6lnie uzasadnionych, pilnych przypadkach, wniosek moze bye zlozony po 
uplywie terminu okreslonego w ust 2. 

§4 

Wnioski opiniuje Komisja powolana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

§ 5 

Podmiot moze otrzymae dotacjy na wiycej niz jedno zadanie w cillgu roku budzetowego. 

§6 

Do wniosku 0 udzielenie dotacji nalezy dolllczye: 
1) 	 dokument potwierdzajllcy posiadanie przez wnioskodawcy tytulu prawnego do 

zabytku, 
2) 	 decyzjy 0 wpisie zabytku do rejestru zabytk6w, 
3) pozwolenie Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w na prowadzenie prac, kt6re 

majll bye przedmiotem dotacji, 
4) 	 aktualne pozwolenie na budowy, jezeli prace wymagajll uzyskania takiego 

pozwolenia, 
5) 	 kosztorys prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t budowlanych, 
6) 	 dokumentacjy fotograficznll stanu zachowania zabytku. 

§ 7 

1. 	 W stosunku do podmiotu prowadzllcego dzialalnose gospodarczll, udzielenie dotacji 
stanowi pomoc de minimis i nastypuje zgodnie z rozporzlldzeniem Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 0 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 
24.12.2013). 

2. 	 Wnioskodawca ubiegajllcy siy 0 pomoc de minimis zobowillzany jest do 
przedstawienia wraz z wnioskiem: 
1) wszystkich zaswiadczen 0 pomocy de minimis lub pomocy de minimis w 

rolnictwie lub w rybo16wstwie, jakie otrzymal w roku, w kt6rym ubiega siy 0 

pomoc, oraz w cillgu 2 poprzedzajllcych go lat, alba oswiadczenia 0 wielkosci 
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pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oswiadczenia 0 nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie oraz 

2) informacji okreSlonych w Rozporz,!dzeniu Rady Ministr6w z dnia 29 marca 2010 
r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj,!cy siy 0 

pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). 

§ 8 

1. 	 Prezydent Miasta Rzeszowa przedklada Radzie Miasta Rzeszowa propozycJe 
udzielenia dotacji w projekcie budzetu miasta na dany rok budzetowy. 

2. 	 Dotacje przyznaje Rada Miasta Rzeszowa. 
3. 	 Wykaz udzielonych dotacji podaje siy do publicznej widomosci na tablicach ogloszen 

Urzydu Miasta Rzeszowa. 

§9 

Przekazanie dotacji nastypuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem, kt6remu 
przyznano dotacjy, a Gmin,! Miasto Rzesz6w. 

§ 10 

Podstaw,! rozliczenia dotacji jest: 
1) 	 komisyjny odbi6r wykonanych prac konserwatorskich restauratorskich, rob6t 

budowlanych z udzialem przedstawiciela Podkarpackiego Wojew6dzkiego 
Konserwatora Zabytk6w oraz przedstawiciela Prezydenta Miasta Rzeszowa, 

2) 	 zlozone w terminie, prawidlowe sprawozdanie, kt6rego wz6r stano wi zal,!cznik nr 2 
do niniejszej uchwaly. 

§11 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytk6w Urzydu Miasta Rzeszowa prowadzi dokumentacjy 
udzielonych przez Rady Miasta Rzeszowa dotacji, oraz informuje 0 nich inne organy 
uprawnione do udzielenia dotacji na prace lub roboty przy zabytkach. 

§ 12 

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 13 

Traci moc Uchwala Nr XXXVII/59/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 22 marca 2005 r., 
zmieniona Uchwal,! Nr LXIIII218/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 26 wrzesnia 2006 r., w 
sprawie okreslenia zasad i trybu postypowania 0 udzielenie dotacji z budzetu Gminy Miasto 
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Rzesz6w na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytk6w. 

§ 14 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzydowym Wojew6dztwa Podkarpackiego i bydzie obowiqzywac do dnia 31 grudnia 2020 
roku. 

Przewodniczqcy 
Rady Miasta Rzeszowa 

~~ec 
r Andrzej\ Dec 
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UZASADNIENIE 


Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z p6in. zm.), w trybie okreslonym odrybnymi przepisami 

dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytk6w moze bye udzielona przez organ stanowi,!-cy gminy lub powiatu, na 

zasadach okreslonych w podjytej przez ten organ uchwale. 

Rada Miasta Rzeszowa, Uchwal,!- Nr XXXVII/59/2005 z dn. 22 marca 2005 r., 

zmienion,!- Uchwal,!- Nr LXIII/218/2006 z dn. 26 wrzesnia 2006 r., okreslila zasady udzielania 

i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w. Ze wzglydu na koniecznose dostosowania jej 

regulacji do obowi,!-zuj,!-cych przepis6w prawa europejskiego w zakresie udzielania pomocy de 

minimis, niezbydne jest podjycie nowej uchwaly. 

Projekt uchwaly, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku 0 

postypowaniu w sprawach dotycz'!-cych pomocy publicznej zostal zgloszony Prezesowi Urzydu 

Ochrony Konkurencji i Konsument6w. 
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Zal'!cznik Nr 1 do Uchwaly Nr XLVIIIIl 046/20 17 
Rady Miasta Rzeszowa z dn. 29 sierpnia 2017 r. 

WNIOSEK 0 UDZIELENIE W ROKU .................... 

DOT ACJI CELOWEJ Z BUDZETU MIASTA RZESZOWA NA PRACE, 


KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE 

LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU 

ZABYTKOW, POLOZONYM NA OBSZARZE GMINY MIASTO RZESZOW 


A. 	 WNIOSKODA WCA 

1. IMr~ I NAZWISKO 1NAZWA PODMIOTU 

2.ADRES ZAMIESZKANIA 1 SIEDZIBA PODMIOTU, NR TELEFONU 

KONTAKTOWEGO . . .. .. .................... . ......................................................... . 

3. 	 INNEDANE 

a) NIP .................. . ................................. .. ..... . . . ... . ... .. ..................................... . 

b) FORMA PRAWNA ................ ........ ........ .... ......... ..... .... .... ......... ... ... ... .. .. ... .... ....... .... .................. . 

c) REGON ...................................................................... .. . .. . .... ..... ....... ............ . 

d) OSOBY UPOWAZNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY 

4. KONTO BANKOWE WNIOSKODAWCY (nazwa banku i adres, numer konta) 

B. 	 DANE 0 ZABYTKU, KTOREGO DOTYCZY WNIOSEK 

1. NAZWA ZABYTKU ....................................................................... . ..... .. ... ..... .... .. 


2. ADRES ZABYTKU LUB MIEJSCE JEGO PRZECHOWYWANLA............ .. ............... . ......... . 




3. NUMER WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW 1......................................... . .............. .. 


3. DATA WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW .... . ...... .. ..... . ....................... . .......... . ........ . 


4. UZASADNIENIE (nale.zy okresli6 istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe zabytku 

dla Miasta) ......................................... . .................. . .......................................... .. 

C. TYTUL PRAWNY DO WLADANIA ZABYTKlEM 

(wlasno§(;, utytkowanie wieczyste, trwaly zarzqd, ograniczone prawo rzeczowe lub stosunek zobowiqzaniowy) 

okresli6 ...... . ..... . ................. . .................................................... . .............................. .. 


1. WLASCICIEL................... . ......................................................................................................... .. 


2. NR KSmGI WIECZYSTEJ (w przypadku zabytk6w nieruchomych) ........ . ......PROWADZONEJ 


PRZEZ S1\D REJONOWY ........................ .. ............................................................ . 


D. OKRESLENIE ZAKRESU PRAC LUB ROBOT ORAZ WYSOKOSCI DOTACJI, 0 
KTORA UBIEGA SIE WNIOSKODA WCA 

1. ZAKRES PRAC LUB ROBOT, NA KTORE MA Bye PRZYZNANA DOTACJA 

1 NUMER INWENT ARZA MUZEALNEGO( w przypadku zabytkow znajduj'lcych sit( w zasobach muzeum) 



2. OGOLNY KOSZT PRAC (brutto) ..................... .. .............................. . ....... .. ............. . zl 


slownie zlotych: ............... . ........... .. ............. .. ........ ... ..... . ....................... .. .............. .. 


3. WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI .. .... . .............. zl., co stanowi %......... og61nego kosztu 


slownie zlotych: . . ............................ .. ...................... . ....... . ........... . ........ .. ................ . 


4. UDZIAL SRODKOW WLASNYCH ........... . .............zl., co stano wi % ......... ...og61nego kosztu 


slownie zlotych: ...... . ...... . ... . ... . ...... . ................... . ............................. . ............. ... .. .... .. 


5. UZASADNIE CELOWOSCI WYKONANIA PRAC LUB ROBOT .... . ...... .. ....... . ...... . ..... . . . .. 


6. TERMIN REALIZACJI (planowany termin rozpoczycia i zakoilczenia prac) 

E. 	 UZYSKANE POZWOLENIA NA PLANOWANE PRACE LUB ROBOTY 

1. 	 DECYZJA WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW ZEZWALAJf\CA NA 
PRZEPROWADZENIE PRAC LUB ROBOT B~Df\CYCH PRZEDMIOTEM DOTACJI 
Nr pozwolenia .. . ....................................... Data wydania ................................ . 

2. 	POZWOLENIE BUDOWLANE NA PRZEPROWADZENIE PRAC LUB ROBOT B~Df\CYCH 
PRZEDMIOTEM DOTACJI Uezeii przedmiotem dotacji s~ prace wymagaj~ce pozwolenia na 
budowt() 
Nr pozwoienia................................ . ...... .. ..... Data wydania.................... . .......... .. ...... .. 

F. 	WYKAZ PRAC LUB ROBOT WYKONANYCH PRZY ZABYTKU W OKRESIE 
OSTATNICH 3 LAT 

dotacje ze srodk6w 
rok zakres wykonanych prac lub rob6t poniesione wydatki publiczn~ch 

wysokosc ir6dlo 
dotacii dotacii 



G.WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTOW (dolaczonych do wniosku *) 

o 	 decyzja 0 wpisie zabytku do rejestru zabytk6w 

o 	 dokument potwierdzajqcy tytul wprawny do wladania zabytkiem (aktualny odpis z ksiygi 
wieczystej, w przypadku braku ksiygi wieczystej nieruchomosci-wypis z rejestru grunt6w) 

o 	 kosztorys wraz z harmonogramem planowanych prac 
o 	 aktualna decyzja Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w zezwalajqca na 


przeprowadzenie prac lub rob6t objytych wnioskiem 0 dotacjy 


o 	 aktualne pozwolenie na budowy, gdy wniosek dotyczy prac lub rob6t wymagajqcych 

uzyskania pozwolenia na budowy 


o 	 program prac konserwatorskich 

o 	 dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku 

Wnioskodawca prowadzqcy dzialalnosc gospodarczq dolqcza do wniosku r6wniez: 
o 	 wszystkie zaswiadczenia 0 pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub 

w rybol6wstwie, jakie otrzymal w roku, w kt6rym ubiega siy 0 pomoc, oraz w ciqgu 2 
poprzedzajqcych go lat, alba oswiadczenia 0 wielkosci pomocy de minimis otrzymanej w 
tym okresie, alba oswiadczenia 0 nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz 

. 	 0 informacje okreslone w Rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 29 marca 2010 r. w 
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajqcy siy 0 pomoc de 
minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) 

* - zaznaczyc dokument dol'!czony do wniosku 

Rzeszow, dnia .. . ............. . ... . ......... . ....... . 

piecz'!tka, podpis wnioskodawcy 
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Zal'!cznik Nr 2 do Uchwaly Nr XL VIII/} 046/20 17 
Rady Miasta Rzeszowa z dno 29 sierpnia 20}7 r. 

SPRA WOZDANIE Z WYKONANIA PRAC KONSERWATORSKICH, 

RESTAURATORSKICH LUB ROBOT BUDOWALNYCH PRZY ZABYTKU 


WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW, NA KTORE UZYSKANO DOTACJ~ 

Z BUDZETU MIASTA RZESZOW A 


Sprawozdanie koncowe z (nazwa zadania)o 
0 0 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 0 0000000 


przy zabytku 
00 .. 0 0 0 .............................................................................................. .. 


znajdujqcym sit( w/polozonym przy ul. ........................................................w Rzeszowie 


przeprowadzone w okresie od ..................................... do .......................................... .. .. 


Numer umowy zawartej z Gminq Miasto Rzeszow .......................... . ............................. . 


A. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

l.W jakim stopniu planowane cele zostaly zrealizowane 

Celem realizacji dotowanego zadania bylo: ............................... . ................................. . 


2. Krotki opis przeprowadzonych prac lub robot przy zabytku: ........ ...................................... . 




3. Informacja 0 wykonawcach 

Nazwajirmy/ wykonawcy 	 adres siedziby 

B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 


1. Informacja 0 wydatkach poniesionych przy realizacji zadania obj~tego dotacj~ 


Calkowity koszt zadania: ................................. zl.(brutto) -tj. 100 % 

wtym: 


• 	 koszty pokryte z przyznanej z Budzetu Miasta Rzeszowa dotacji w wysokosci: 
................................. zl.-tj .......... % 

• 	 koszty pokryte ze srodk6w wlasnych: ................................. zl- ........ % 

• 	 koszty pokryte z dotacji uzyskanej z innych :h6del: ................................. zl 

tj ......... % 
Wskazac inne zr6dla, z kt6rych otrzymano dotacjy na realizacjy zadania oraz 
wysokosc otrzymanych dotacji: 
1................................................. . .............................................. . 
2........................................................ ... . . ....................... . ... . ....... . 
3....................................................................................... ... . . . .. . 
4 .......................... . .............................. . .......................... . .. ... ..... . 

2. Zestawienie faktur/rachunkow za prace lub roboty obj~te dotacj~ 

Lp. numer data okreslenie wydatku wtymze 
faktury Irachunku wystawienia kwota (zl) srodk6w dotacji 

faktury Irachunku 



.. 
; 

C. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTOW (dolqczonych do niniejszego 
sprawozdania *: 

o protok61 potwierdzaj'lcy odbi6r dotowanych prac lub rob6t; 
o poswiadczone za zgodnos6 z oryginalem kopie fakturl rachunk6w; 
o kosztorys powykonawczy; 

J dokumentacjy fotograficzn'l po zrealizowaniu prac lub rob6t. 

* -zaznaczy6 dokument dol'lczony do sprawozdania 


podpis skladaj'lcego sprawozdanie 
lub osoby upowaznionej 


