Ogłoszenie
Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały Nr XV/171/2008 Rady Gminy Lubaczów z dnia 8 lutego
2008 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej uchwałą
Nr XL/393/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r., w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2003 r.
z późn. zm.)
Wójt Gminy Lubaczów
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków
I. Podmioty uprawnione do składania wniosków oraz rodzaj zadania
1. O dotację moŜe się ubiegać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna będąca
właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek
w trwałym zarządzie, zwana dalej „wnioskodawcą”.
2. Dotacja będzie przyznawana na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych, wyszczególnionych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, zwanych dalej „zadaniami”, przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Lubaczów.
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacja moŜe być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie
prac
o których mowa w punkcie I.2.
2. W przypadku, jeŜeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w punkcie I.2., wymaga
niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, dotacja moŜe być udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie
prac lub robót.
3. Dotacja, o której mowa w punkcie I.2., nie moŜe być udzielona:
1) jeŜeli nakłady konieczne na prace lub roboty, o których mowa w punkcie I.2., w 100%
są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,
2) jeŜeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę Lubaczów i inne uprawnione organy
przekroczy wysokość 100% nakładów koniecznych na prace lub roboty, o których mowa
w punkcie I.2.
4. Dotacja jest przyznawana na rok budŜetowy.
5. Dotacja moŜe finansować nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
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 przynaleŜności zabytku, jeŜeli odtworzenie to nie przekracza
50% oryginalnej substancji tej przynaleŜności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeŜnic 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 przynaleŜności;
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 budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaŜ instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpoŜarowej i odgromowej.
III. Zasady składania wniosków
1. Do konkursu mogą przystąpić jedynie podmioty, które złoŜą wniosek na stosownym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. (Formularz wniosku - załącznik Nr 1 dostępny
jest na stronie internetowej Gminy Lubaczów: www.lubaczow.com.pl/ w dziale Ogłoszenia.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i siedzibę jednostki
organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,
2) wskazanie zabytku,
3) udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku nieruchomego,
4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
5) kosztorys wstępny planowanych prac,
6) zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które maja być
przedmiotem dotacji,
7) pozwolenie na budowę/zgłoszenie, o ile prace wymagają uzyskania takiego
pozwolenia/zgłoszenia,
8) zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego lub uŜytkownika wieczystego
nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac, w
przypadku, gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, najemca lub dzierŜawca,
9) zapewnienie wnioskodawcy, o pokryciu pozostałej części kosztów zadania , na które ma być
przyznana dotacja.
3. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za
zgodność z oryginałem (na kaŜdej stronie) przez wnioskodawcę albo przez osobę
upowaŜnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

4. Wnioski naleŜy składać z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków”, w Urzędzie Gminy Lubaczów ul. Jasna 1, pok. 7 w godz. 7.00 – 15.00 lub za
pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 28 lutego 2010 r.
5. O terminie złoŜenia wniosku decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu (niezaleŜnie od
daty stempla pocztowego). Wnioski złoŜone po terminie nie będą brane pod uwagę w
konkursie. 6. ZłoŜenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z
przyznaniem
dotacji
w oczekiwanej wysokości.
IV. Terminy, kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru wniosków
1. ZłoŜone wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym przez Gminny Ośrodek
Kultury w Lubaczowie.
2. Wnioski spełniające wymogi formalne, zostaną ocenione pod względem merytorycznym
wg poniŜszych kryteriów, przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Lubaczów:
a. znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego gminy Lubaczów, ze szczególnym
uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności
dla społeczności lokalnej i turystów – preferowane są obiekty wzbogacające ofertę
turystyczną
i kulturalną gminy Lubaczów – w skali od 1-5 punktów,
b. stan zachowania obiektu i konieczność jego remontu - w skali od 1-5 punktów,
c. wysokość środków własnych wnioskodawcy zaangaŜowanych w wykonanie prac - w skali
od 1-5 punktów,
d. dotychczas poniesione nakłady na wykonanie prac - w skali od 1-5 punktów.
3. Komisja przedstawi propozycje udzielenia dotacji Wójtowi Gminy Lubaczów.
3. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji wszyscy wnioskodawcy powiadomieni
będą pisemnie w ciągu 2 tygodni od rozstrzygnięcia.
2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach opublikowane będzie w Biuletynie Informacji
Publicznej, w serwisie internetowym www.lubaczow.com.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w
siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów.
V. Zasady udzielania i przekazywania dotacji
1. Wójt Gminy Lubaczów występuje do Rady Gminy Lubaczów o udzielenie dotacji. Rada
Gminy Lubaczów decyduje o udzieleniu dotacji poprzez podjęcie uchwały.
2. Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji jest ostateczna. Przy podejmowaniu uchwały nie
stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przewiduje się trybu
odwołania.
3. Udzielenie, przekazanie oraz rozliczenie dotacji następuje na warunkach i w terminach,
określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Lubaczów a podmiotem wskazanym
w Uchwale w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
4. Dotacja moŜe zostać przyznana w wysokości niŜszej niŜ wskazana we wniosku.

5. JeŜeli przyznana kwota dotacji jest inna niŜ wnioskowana i podmiot, któremu udzielono
dotacji podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany do osiągnięcia celu zadania
określonego we wniosku i zwiększenia deklarowanej we wniosku kwoty środków własnych
oraz przedłoŜenia skorygowanego planu finansowania zadania.
7. Jeśli w wyniku realizacji prac lub robót budowlanych przy zabytku ulegnie zmniejszeniu
wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem
udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. JeŜeli zaś ulegnie zwiększeniu
całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.
8. Dotacja nie moŜe być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu
ubiegającego się o dotację, ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowobudowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji.
9. Dotacja nie moŜe być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy
o udzielenie dotacji.
10. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu moŜna uzyskać w Gminnym Ośrodku
Kultury w Lubaczowie, pod numerem telefonu: (0 16) 632 16 84 wew. 17 lub 41.
Lubaczów, 12.02.2010 r.

Wójt Gminy Lubaczów

