
Projekt

z dnia  21 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Działalności 
Gospodarczej

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r., 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.

§ 2. Ogłoszenie tekstu jednolitego, o którym mowa w § 1, nastąpi w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie  stanowiących własności gminy 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. nr 

70 poz. 1241), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 767/XLIX/2018 Rady Miasta Rybnika z 

dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 

2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (Dz. Urz. Woj. 

Śl. z 2018 r. poz. 4546). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 11 uchwały nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. nr 70 poz. 1241), 

który stanowi: 

„§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.” 

2) § 4 uchwały nr 767/XLIX/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 4546), który 

stanowi: 

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.” 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Rybnika

z dnia 30 stycznia 2020 r.
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

UCHWAŁA NR 77/VII/2011 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 23 lutego 2011 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków, nie stanowiących własności gminy
1)

  

(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 

42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Komisję Gospodarki 

Przestrzennej i Działalności Gospodarczej, 

Rada Miasta Rybnika 

uchwala: 

§ 1. 1. 
2)

 Z budżetu Miasta Rybnika może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, zwanych dalej ”pracami”, przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Miasta 

Rybnika.   

2. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który posiada tytuł prawny do zabytku. 

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie: 

1) nakładów koniecznych na wykonanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku 

o udzielenie dotacji lub w roku następnym, 

2) nakładów koniecznych na wykonanie prac, które zostały przeprowadzone  w okresie roku poprzedzającego 

rok złożenia wniosku o udzielenie dotacji. 

4. 
3)

 Dotacja w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę 

organizacyjno-prawną, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem 

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 (Dz. Urz. UE L nr 352 poz. 1 z 24.12.2013 r.).  

§ 2. 1.   Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac jeżeli: 

1) zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia 

złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, 

2) stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac. 

§ 3. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Prezydenta Miasta Rybnik.  

§ 4. 
4)

 Do wniosku należy dołączyć:  

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku; 

2) kopię wpisu do rejestru zabytków lub kopię karty adresowej gminnej ewidencji zabytków; 
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3) dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na 

prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji; pozwolenie może być dołączone w terminie 

późniejszym, jednak nie później niż przed końcem roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji; 

4) dla zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków pozytywną opinię Miejskiego Konserwatora 

Zabytków w sprawie prowadzenia prac, które mają być przedmiotem dotacji; opinia może być dołączona 

w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed końcem roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji; 

5) wymagane przepisami Prawa Budowlanego pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prowadzenia robót 

budowlanych, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia lub zgłoszenia; dokumenty te mogą zostać 

dołączone w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed końcem roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji; 

6) dla zabytków nieruchomych - kosztorys ofertowy/inwestorski albo wycenę prac budowlanych lub zakupu 

materiałów wraz z projektem inwestycji, opisem prac lub programem robót konserwatorskich; 

7) dla zabytków ruchomych - kosztorys ofertowy/inwestorski albo wycenę prac lub zakupu materiałów wraz 

z programem prac konserwatorskich; 

8) zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku na prowadzenie prac lub robót; 

9) w przypadku o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć również 

dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 1. 

§ 5. 1.   Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji stosuje się następujące kryteria: 

1) stan zachowania, w szczególności zagrożenia zabytku, 

2) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości 

historycznej, naukowej i artystycznej, 

3) dostępność zabytku dla społeczeństwa, 

4) racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz zaangażowanie finansowe podmiotu 

występującego o dotację, 

5) pozyskanie środków finansowych z innych źródeł, 

6) wpływ na życie społeczno-gospodarcze, szczególnie w zakresie promocji historii miasta oraz wzbogacenia 

jego oferty kulturalnej i turystycznej. 

2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miasta w formie uchwały na wniosek Prezydenta Miasta, 

zaopiniowany przez właściwą komisję Rady Miasta. 

§ 6. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do wyczerpania kwoty środków finansowych, 

przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Rybnika. 

§ 7. 1.   Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy. 

2. Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac określa w szczególności: 

1) rodzaj prac objętych dotacją i termin ich realizacji, 

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności, 

3) sposób i tryb kontroli wykonania umowy, 

4) sposób i termin rozliczenia dotacji, 

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem, 

6) okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy przed upływem jej obowiązywania. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji 

zadania, bez zmiany wysokości dotacji. Zmiana taka wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej aneksem. 

4. Zwiększenie kwoty dotacji stanowi nowy wniosek, rozpatrywany na zasadach i w trybie, określonych 

niniejszą uchwałą. 

Id: 93447BEB-B6A2-4B53-8209-6D7619570902. Projekt Strona 3



 

§ 8. 1.   Rozliczenie dotacji stanowić będzie sprawozdanie z rzeczowo-finansowego wykonania prac, do 

którego załącza się: 

1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, 

2) kopie rachunków lub faktur, poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną ze strony 

podmiotu dotowanego osobę, 

3) protokół odbioru prac. 

2. Podmiot dotowany zwraca niewykorzystaną część dotacji niezwłocznie po złożeniu rozliczenia lub 

w terminie wskazanym przez Prezydenta Miasta po zweryfikowaniu rozliczenia. 

3. Przekazanie dotacji w przypadkach, o których mowa w par. 1 ust. 3 pkt 2 jest równoznaczne z jej 

rozliczeniem. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr 799/XLIX/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2006 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy. 

§ 10. Wnioski o przyznanie dotacji, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, będą 

rozpatrywane na zasadach i w trybie w niej przewidzianych. 

§ 11. 
5)

 (pominięty) 

                                                      
1) 

Tytuł uchwały w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 767/XLIX/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 

czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 4546), która 

weszła w życie z dniem 24 lipca 2018 r. 
2) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały nr 767/XLIX/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2018 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, nie stanowiących własności gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 4546), która weszła w życie z dniem 24 

lipca 2018 r. 
3) 

Ustęp dodany zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały nr 767/XLIX/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2018 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, nie stanowiących własności gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 4546), która weszła w życie z dniem 24 

lipca 2018 r. 
4) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały nr 767/XLIX/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2018 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, nie stanowiących własności gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 4546), która weszła w życie z dniem 24 

lipca 2018 r. 
5) 

Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia. 
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