
Projekt

z dnia  21 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Miasta Wodzisławia Śląskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594) i art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. 
Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.1) oraz art. 2 pkt. 7, art. 3, art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 59, poz. 404, zm. z 2008 r. Nr 
93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.) oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie lub 
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, nie stanowiących własności miasta Wodzisławia Śląskiego a znajdujących się na obszarze 
miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego przysługuje podmiotom posiadającym 
tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

3. Dotacja może być udzielona na nakłady konieczne na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku.

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może obejmować nakłady, których 
przeznaczenie określone zostało w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

5. Wsparcie udzielane w ramach niniejszej uchwały dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352. z 24.12.2013) oraz 
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z póź. zm.).

§ 2. 

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w § 1 ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub 
naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów 
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
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3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona 
do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, 
o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może zostać udzielona jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Ministra 
właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, samorząd 
województwa, powiatowy lub gminny przekracza 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 3. 

1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie miasta Wodzisławia 
Śląskiego na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań, o których mowa w uchwale.

2. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego składają pisemne 
wnioski do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

3. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego.

4. Wzór wniosku zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.

6. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje pod względem formalnym i merytorycznym komisja powołana przez 
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego 
protokół z posiedzenia. Decyzję w sprawie przyznania pomocy podejmuje Prezydent Miasta po zapoznaniu się 
z opinią komisji opiniującej. Opinia, o której mowa nie wiąże Prezydenta Miasta. Od podjętej decyzji 
nie przysługuje odwołanie.

7. Przy opiniowaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się:

1) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,

2) znaczenie dla kultury oraz historii miasta,

3) stan zachowania zabytku,

4) fakt kontynuowania prac,

5) wysokość zaangażowania własnych środków.

8. Po zaakceptowaniu wniosku Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego składa stosowny projekt Uchwały 
Rady Miejskiej.

9. Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego o przyznaniu dotacji, Prezydent Miasta 
Wodzisławia Śląskiego zawiera z dotowanym umowę.

§ 4. 

Traci moc uchwała nr XV/13/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 listopada 2011 roku 
w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 6. 

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

1] Zm. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, 
z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.
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Uzasadnienie

Przesłanką do podjęcia niniejszej uchwały jest konieczność dostosowania zapisów do przepisów Unii
Europejskiej dotyczących pomocy de minimis.

W dniu 24 grudnia 2013 r. w Dzienniku Urzędowym UE L nr 352 zostało opublikowane nowe rozporządzenie
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Rozporządzenie to określa warunki, na jakich
można udzielać wsparcia ze środków publicznych i stanowi podstawę do udzielania pomocy publicznej
w ramach niniejszej uchwały.

Pozostałe założenia uchwały dotyczące zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności miasta
Wodzisławia Śląskiego nawiązują do uchwały nr XV/13/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
30 listopada 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności miasta Wodzisławia
Śląskiego.

Mając na uwadze wartość historyczną zabytków jak również wysokość kosztów, związanych z pracami
konserwatorskimi, restauratorskimi i robotami budowlanymi niniejsza uchwała reguluje w sposób jasny
i przejrzysty dla ewentualnych wnioskodawców procedurę przyznawania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących
własności miasta Wodzisławia Śląskiego.

Zgodnie z § 5 przedmiotowej uchwały traci moc uchwała nr XV/13/11 Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących
własności Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Uchwała będzie realizowana w ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta na dany rok.

Niniejsza uchwała została skonsultowana z organizacjami w sposób określony w uchwale nr LI/504/10 Rady
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r.
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