UCHWAŁA NR LXVI/518/10
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy obiektach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu
urbanistycznego miasta Kościerzyny wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego
i jednocześnie przy ulicach objętych działaniami rewitalizacyjnymi Gminy Miejskiej Kościerzyna
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) art.
221 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi
zmianami)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się do stosowania zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej
zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Kościerzyny wpisanego do rejestru zabytków województwa
pomorskiego i jednocześnie przy ulicach objętych działaniami rewitalizacyjnymi Gminy Miejskiej Kościerzyna,
określone szczegółowo w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Obszar objęty niniejszą uchwałą przedstawia załącznik nr
2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Andrzej Gierszewski
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała wspiera działania w zakresie rewitalizacji podejmowane przez Gminę Miejską Kościerzyna
celem poprawy i ochrony ładu przestrzennego kreującego wizerunek Kościerzyny i sprzyjającego jej
intensywnemu rozwojowi. W związku z realizacją projektu p.n. „Pocztówka z Kościerzyny – Rewitalizacja Rynku
Miasta”, w wyniku którego część ulic w zabytkowym układzie urbanistycznym śródmieścia Kościerzyny zyskała
nową nawierzchnię, nowe elementy małej architektury oraz zieleni, zachodzi potrzeba przeprowadzenia podobnych
działań przy obiektach zlokalizowanych na ulicach objętych działaniami rewitalizacyjnymi Gminy Miejskiej
Kościerzyna w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Kościerzyny
wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Finansowe wsparcie właścicieli lub użytkowników
obiektów, którzy podejmą prace budowlane, restauratorskie czy konserwatorskie przy obiektach w strefie ochrony
konserwatorskiej i jednocześnie położonych przy ulicach objętych pracami rewitalizacyjnymi Miasta, sprzyjać
będzie kompleksowej poprawie wizerunku zabytkowego obszaru i uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/518/10
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 3 listopada 2010 r.
Zasady udzielenia i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy obiektach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu
urbanistycznego miasta Kościerzyny wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego
i jednocześnie przy ulicach objętych działaniami rewitalizacyjnymi Gminy Miejskiej Kościerzyna.
§ 1. 1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować wyłącznie
nakłady:
- Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych elewacji albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem uzgodnionej z konserwatorem zabytków kolorystyki,
- Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi i odrzwi,
- Odnowienie lub całkowite odtworzenie pokrycia dachowego (widocznych części od strony zrewitalizowanych
przestrzeni) oraz obróbek blacharskich z uwzględnieniem zasad określonych w § 12.
§ 2. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym oraz podmiotom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych, posiadającym tytuł prawny do budynku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, finansującym prowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym budynku.
§ 3. 1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowanych zgodnie
z warunkami podanymi w niniejszym załączniku.2. Wnioski muszą być złożone na formularzu, którego wzór
określa zarządzenie Burmistrza Miasta Kościerzyna. 3. Wnioski należy kierować do Burmistrza Miasta
Kościerzyna, za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta.4. Za złożone z zachowaniem terminu uważa się
wnioski, które zostały złożone lub nadesłane drogą pocztową do Urzędu Miasta Kościerzyna do ostatniego dnia
każdego terminu naboru wniosków, o którym mowa w § 4.
§ 4. Określa się następujące terminy składania wniosków o dotacje:1) do ostatniego dnia lutego danego roku
wnioski o dotacje na prace do realizacji w tym samym roku kalendarzowym2) do 30 kwietnia danego roku
kalendarzowego dla dodatkowego termin naboru wniosków o dotacje na ten sam rok kalendarzowy, ogłoszonego
przez Burmistrz Miasta Kościerzyna, w razie nierozdzielenia wszystkich środków finansowych na prace objęte
wnioskami złożonymi w terminie określonym w § 4 ust. 1.
§ 5. Podmiot ubiegający się o dotację składa wniosek, który musi zawierać:1) imię, nazwisko i adres
zamieszkania wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, lub dane rejestrowe wnioskodawcy innego niż osoba
fizyczna,2) dokładne określenie budynku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,3) udokumentowanie tytułu
prawnego do budynku lub zgodę właściciela (współwłaścicieli) budynku lub użytkownika wieczystego
nieruchomości, na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem, 4) określenie zakresu prac, na które ma być
przyznana dotacja, z uwzględnieniem technologii konserwatorskiej i etapowania robót możliwych do
oddzielenia,5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,6) kosztorys inwestorski
planowanych prac, 7) pozwolenie odpowiedniego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być
przedmiotem dotacji,8) pozwolenie na budowę, o ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia, lub
potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych,9) informację o uzyskanych do dnia złożenia wniosku środkach
publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy budynku, którego dotyczy wniosek,10) oświadczenie
wnioskodawcy, o pokryciu pozostałej części kosztów zadania objętego dotacją lub o zapewnieniu innego źródła
finansowania pozostałej kwoty.2. Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski spełniające wymogi formalne określone
w niniejszej
§ 6. 1. Ogłoszenie o terminie składania wniosków o dotacje i zasadach ich przyznawania publikowane jest na
stronie internetowej miasta www.koscierzyna.gda.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta,2. Informacje
o złożonych wnioskach o dotacje podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
miasta www.koscierzyna.gda.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, w ciągu trzech tygodni od upływu
terminu zastrzeżonego dla składania wniosków.
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§ 7. 1. Wnioski rozpatrywane będą ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:1) znaczenie prac
dla stanu budynku i wizerunku miasta,2) walory architektoniczne budynku.2. Decyzje w sprawie udzielenia dotacji
na dany rok podejmuje Rada Miasta Kościerzyna na podstawie propozycji Burmistrza Miasta.
§ 8. Ogłoszenia
o przyznanych
dotacjach
publikowane
są
miasta www.koscierzyna.gda.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

na

stronie

internetowej

§ 9. 1. Gmina Miejska Kościerzyna zawiera umowy o dofinansowanie w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia
przez Radę Miasta Kościerzyna uchwały przyznającej dotacje.2. W zawieranych umowach określa się
w szczególności: 1) szczegółowy opis zadania, na które przyznana została dotacja,2) termin realizacji zadania oraz
konsekwencje braku lub opóźnienia realizacji,3) kwotę dotacji oraz specyfikację jakie rodzaje kosztów zostaną
z niej pokryte, 4) określenie trybu wyłaniania wykonawcy robót,5) zobowiązanie do uzyskania uzgodnień
i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 6) zobowiązanie do pokrycia przez wnioskodawcę, pozostałych
kosztów zadania, na które przyznano dotację, 7) tryb kontroli realizacji zadania, zapewnienie przez podmiot
poddania się kontroli w trakcie wykonywania umowy jak i po jej wykonaniu,8) konieczność potwierdzenia
wykonania prac przez przedstawiciela Gminy Miejskiej Kościerzyna,9) określenie terminu i sposobu rozliczenia
zadania oraz dotacji pod względem finansowym i merytorycznym przez podmiot otrzymujący dotację 3. Wzór
umowy określa zarządzenie Burmistrza Miasta Kościerzyna.
§ 10. Podmiot otrzymujący dotację na prace w danym roku zobowiązany jest do ich zakończenia i rozliczenia
(złożenie pisemnego sprawozdania merytorycznego i finansowego) dotacji w terminie 4 tygodni od daty
zakończenia realizacji zadania jednak nie później niż do dnia 15 grudnia danego roku. 2. Sprawozdanie z prac
objętych dotacją musi zawierać:1) szczegółowy opis realizacji zadania objętego dotacją wraz z kosztorysem
powykonawczym,2) protokół odbioru końcowego prac potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Gminy
Miejskiej Kościerzyna,3) kopie uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 4) rozliczenie
finansowe zadania z przedłożonymi do wglądu oryginałami faktur i dokumentów płatniczych potwierdzających
dokonanie zapłaty.
§ 11. Środki finansowe przekazywane są na zasadach refundacji wydatków po zakończeniu prac objętych
umową, przedstawieniu i przyjęciu sprawozdania z realizacji prac objętych dotacją.
§ 12. 1. Dotacją celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane objęte będą jedynie te
budynki, które położone są w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta
Kościerzyny wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego (załącznik graficzny nr 2) i jednocześnie
położone są przy ulicach objętych działaniami rewitalizacyjnymi Gminy Miejskiej Kościerzyna.2. Maksymalna
wysokość dotacji nie może przekroczyć 30% wartości poniesionych nakładów.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/518/10
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 3 listopada 2010 r.
Tytuł
-
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