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UCHWALA NR XLV/494/20 14
RA DY MIEJSKIEJ W TOSZK U

z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie okreslenia zasad udziela nia dotacji na sfinansowanie pra c konserwatorskich, restauratorskich lub
robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru za bytkow

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt J 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorza,d z ie gminnym
(tekst jedn . Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6zn. zm.) oraz art. 81 ust. I ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. oochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6in. zm.)
Rada Miejska w Toszku
ucbwala:
§1.

J. Ustanawia si~:
1) warunki ubiegania si~ 0 dotacj~ na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i rob6t budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w;
2) rodzaj danych i infonnacji, kt6re nalety zawrzec we wniosku
3) tryb

post~powania

z wnioskiem

0

0 dotacj~;

udzielenie dotacji;

4) postanowienia, jakie winna zawierac umowa 0 udzielenie dotacji,
5) zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczenia i zwrotu dotacji do budzetu Gminy Toszek,
6) spos6b ewidencjonowania i upowszechniania infonnacji

0

udzielonych dotacjach.

2. Znaczenie utytych w uchwaJe poj~e dotyclltcych zabytk6w lub czynnosci z nimi zwiqzanych okreslajq
przep isy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. oochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Oz. U. or 162, poz.
1568 z p6zo. zm.) oraz rozporzqdzen wydanych na podstawie tej ustawy.
3. Ilekroe w uchwale jest mowa 0:
I) pracach przy zabytku - nalety przez to rozumiec prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
w rozumien iu przepis6w ustawy Prawo budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w,
2) beneficjencie - nalety przez to rozumiec podmiot, ktoremu na zasadach okreslonych niniejszq uchwa!q na prace
lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotacj~ z budzetu Gminy Toszek,
3) srodkach publicznych - nalety przez to rozumiec publiczne srodki finansowe okreslone przepisami
publicznych.

0

finansach

§ 2.
I. Z budZetu Gminy Toszek mogq bye udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jezeli zabytek ten !qcznie
spe!nia nast~pujqce kryteria:
I) znajduje

si~

na stale na obszarze Gminy Toszek,

2) jest w ztym stanie technicznym,
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkancow Gminy Toszek,
4) jest wpisany do rej estru zabytkow,
2. Ootacja moze finansowae naklady obejmujqce:
I) sporzqdzenie ekspertyz konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badan konserwatorskich, architektonicznych,
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3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) prowadzenie prac lub rob6t budowlanych,

0

kt6rych mowa w § 1, ust. 3, pkt 1, maj£tcych na celu :

a) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
b) zabezpieczenie konstrukcyjne
zachowania tego zabytku;

cz~sci

skladowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie

niezb~dnym

dla

c) odnowienie lub uzupetnienie tynk6w i okladzin architektonicznych alba ich calkowite odtworzen ie,
z uwzgl~dnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
d) odtworzenie zniszczonej przynalewosci zabytku, jezeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej
substancj i tej przynalewosci;
e) odnowienie lub catkowite odtworzenie okien, w tym oscieznic i okiennic,
wi~iby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

zewn~trznych

odrzwi i drzwi,

f) remont lub wymian~ instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, kt6re posi adaj £t
oryginalne, wykonane z drewna cz~sci sktadowe i przynaleznosci;

g) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w zabytku drewnianym;
h) montaz instalacji przeciwpozarowej i odgromowej w zabytku drewnianym, w tym zakup materiat6w
konserwatorskich i budowlanych, niezb~dnych do wykonania prac i robot budowlanych, 0 kt6rych mowa
w ust. 2, pkt 4, lit. a-h

§ 3.
1. 0 dotacj~ moze si~ ubiegae kazdy podmiot, kt6ry do tego zabytku posiada tytut prawny wynikaj£tcy z prawa
wlasnosci uZytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwatego zarZ'tdu, albo stosunku
zobowi£tzaniowego.
2. Dotacja moze bye udzielona na sfinansowanie prac lub rob6t budowlanych przy zabytku, kt6re
wnioskodawca zamierza wykonae w roku zalozenia wniosku 0 udzielenie dotacji albo w roku ztozenia wniosku
i roku nast~pnym.
3. Na zasadach okreslonych w niniejszej uchwale wnioskodawca moze r6wnoczesnie wyst'tPie z ki lkoma
wnioskami 0 dotacje do prac lub rob6t budowlanych przy wi~cej nizjednym zabytku.

§ 4.
1. Dotacja z budzetu Gminy Toszek na wykonanie prac lub rob6t budowlanych przy jednym i tym samym
zabytku moze bye udzielona w wysokosci do 50% og6tu naklad6w na te prace lub roboty z zastrzezeniem ust. 2 i 3.
2. lezeli zabytek posiada wyj£ttkow£t wartose historyczn<l, artystyczn£t lub naukow£t albo wymaga
przeprowadzenia zlozonych pod wzgl~dem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t
budowlanych, a gdy sytuacja wymaga niezwtocznego podj~cia prac lub rob6t budowlanych przy zabytku, dotacja
lub rob6t
moze bye udzielona w wysokosci do 100% naklad6w koniecznych na wykonanie tych prac
budowlanych.
3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje r6wniez inne srodki
publiczne, kwota dotacji przyznana z budzetu Gminy Toszek wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych
srodk6w publicznych nie moze przekraczae 100% naklad6w koniecznych na wykonanie tych prac lub rob6t.
4. L£tczna wysokosci dotacji udzielonych beneficjentom z budzetu Gminy Toszek na zasadach okreslonych
niniejsZ't uchwal£t na prace lub roboty budowlane przy zabytkach nie moze przekroczye srodk6w finansowych
zabezpieczonych na ten cel w budzecie Gminy na dany rok budzetowy.

§ 5.
I. We wnios ku

J)

0

udzielenie dotacji naleZy wskazae:

imi~, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub
jednostk£t organizacyjn<l,

nazw~,

adres i siedzib~ wnioskodawcy

b~d<l.cego

2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytk6w,
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3) wnioskowanq kwot« dotacji i proponowany termin jej przekazania,
4) zakres prac lub robot budowlanych, kt6re majqc bye obj«te dotacj<t,
5) termin zakonczenia prac lub rob6t budowlanych obj«tych wnioskiem,
6) informacj« 0 srodkach publicznych przyznanych z innych i.r6del na te same prace lub roboty budowl ane przy
zabytku oraz informacj« 0 wystqpieniu 0 takie srodki do innych podmiot6w,
7) wykaz prac lub rob6t budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzajqcych dzien
zlozenia wniosku z podaniem lqcznej wysokosci nakladow, w tym wysokosci i zr6del dofinansowan ia
otrzymanego ze srodk6w publicznych,
8) okreslenie organu, u kt6rego ubiega si«
2. Do wniosku

0

0

dotack

udzielenie dotacji nale:zy dolqczye:

1) dokument potwierdzajqcy tytul prawny wnioskodawcy do wladania zabytkiem,
2) decyzj« wlasciwego organu ochrony zabytk6w zezwalaj<tc<t na przeprowadzenie obj«tych wnioskiem prac lub
rob6t budowlanych przy zabytku ,
3) projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budow«, gdy wniosek dotyczy prac lub rob6t budowlanych przy
zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
4) fotograficznq dokumentacj« zabytku,

0

ile nie wchodzi ona w sklad projektu budowlanego,

5) kosztorys przewidywanych prac lub rob6t budowlanych,
6) harmonogram prac lub rob6t budowlanych, ze wskazaniem zr6del ich finansowania.
3. W przypadkach, 0 kt6rych mowa w § 4. ust. 2 i 3 do wniosku nale:zy dolqczye odpowiednio; stosowny
dokument potwierdzaj<tcy zlozonose robot pod wzgl«dem technologicznym b<tdz opini« techniczn<t 0 zagrozeniu
zabytku, podpisanq przez uprawnionego rzeczoznawc«.

4. W p rzypadku, gdy wnioskodawca jest przedsifbiorq, do wn ioskll 0 udzielnie dotacji winien dolllCZYC
informacjf 0 pomocy publicznej otrzymanej przed dniem zlozenia wniosku - SPorzlldzonll w zakresie
i wedlug zasad ok reslonycb w a rt. 37 ustawy z d nia 30 kwietnia 2004 r. 0 Postfpowaniu w sprawacb
dotycZllcycb pomocy pu bliczuej (Dz. U. z 2007 r. , Nr 59, poz. 404 z poi. zm.), to maczy, ze podmiot
ubiegajllcy sif 0 pomoc de minimis zobowillzany jest do p rzedlozenia:
1) wszystkich zaswiadczen 0 pomocy de minimis, jakie otrzymal w roku, w ktorym ubiega si« 0 pomoc, oraz
w ciqgu 2 po przedzaj<tcych go lat, albo oswiadczen 0 wielkosci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
al bo oswiadczen 0 nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz,
2) informacji niezb«dnych do udzielania pomocy de minimis, dotycz<tce w szczeg61nosci wnios)<.Odawcy
i prowadzonej przez niego dzialalnosci oraz wielkosci i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych koszt6w kwalifikuj<tcych si« do obj«cia pomocq, na pokrycie ktorych rna bye
przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z przepisami reguluj<tcymi udzielanie pomocy pUblicznej.
5. Podmiotowi, 0 kt6rym mowa w ust. 4, udzielnie dotacji na prace lub roboty budowlane dokonywane jest
zgodnie z przepisami niniejszej uchwaly wraz z zachowaniem zasad okreslonych w przepisach prawa reguluj qcych
udzielnie pomocy publicznej dla przedsi«biorcow.
6. Formularz wniosku

0

udzielnie dotacji stanowi zalqcznik m 1 do niniejszej uchwaly.

§ 6.
1. Wnioski 0 dotacje nale:zy kierowae do Burmistrza Toszka, w terminie do 15 wrzesnia roku poprz dzajqcego
rok budzetowy z zastrzezeniem ust. 2 i 3.
2. Wniosk i 0 udzielnie dotacji, ktora b«d zie mogla bye wykorzystana w roku budzetowym 2014, mozna skladae
do 30 czerwca 2014 r.
3. Termin, 0 kt6rym mowa w ust. 1 i 2, nie rna zastosowania w przypadku ubiegania si«
interwencyjne wynikaj<tce z zagrozenia budowlanego w zabytku.
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4. Wnioski 0 przyznanie dotacji, po ich sprawdzeniu pod wzglt;:dem formalnym i merytorycznym przez osoby
wyznaczone przez Burmistrza Toszka Set przekazywane PrzewodnicZ<tcemu Rady Miejskiej, celem zaopiniowania
przez wlasciwe Komisje.

§ 7.
1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Toszku w uchwale okreslajetcej:
1) nazwt;: podmiotu otrzymujetcego dotacjt;:,
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie kt6rych przyznano dotacjt;:,
3) kwott;: dotacji do przekazania w roku budzetowym, a w przypadku z ust. 3 kwott;: do przekazan ia w roku
nastt;:pnym
2. Z zastrzezeniem ust. 3 przy ustalaniu wysokosci przyznawanych dotacji Rada Miejska w Toszku uwzglt;:dnia
kwott;: zaplanowanet na ten cel w budzecie Gminy Toszek.
3, Przyznajetc dotacje Rada Miejska W Toszku moze postanowic, ze czt;:sc kwoty dotacji ( nie wit;:cej niz 80%),
zostanie przekazana beneficjentowi ze srodk6w budzetu roku nastt;:pnego.

§ 8.
Uwzglt;:dniajetc § 7 uchwaly oraz dane wniosku
okreslajetC't w szczeg61nosci:

0

dotacje, Burmistrz Toszka z beneficjentem podpisuje umowt;:

1) opis prac lub rob6t budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania,
2) kwott;: dotacji i terminy jej przekazywania, kt6re w postanowieniach umowy moget zostac uzaleznione od
wy niku kaidorazowej kontroli postt;:pu prac tub rob6t budowlanych i rozliczenia tych wydatk6w,
3) zobowi<tZan ie sit;: beneficjenta do przekazywania informacji
roboty przy zabytku otrzymanych z innych ir6del,

0

wysokosci srodk6w publicznych na prace lub

4) zobowi <tZanie sit;: beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokument6w tinansowych, aby
oryginaly dokument6w swiadcZ<tcych 0 dokonaniu wydatk6w sfinansowanych w calosci lub w c z~sci
z otrzymanej dotacji zaopatrzone byly w spos6b trwaly w klauzule potwierdzajetC't ten fakt,
5) zobowietzanie sice beneficjenta do poddania sice kontroli przeprowadzonej przez Burmistrza Toszka lub osobt;:
przez niego upowaznionet w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub rob6t budowlanych,
6) spos6b i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji,
7) warunki, spos6b i term in zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem.

§ 9.
I . Kontrola, 0 kt6rej mowa w § 8 pkt 2 i 5 przeprowadzona jest przez osoby upowainione przez Burmi strza
Toszka i pol ega na :
I) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji cel6w zakladanych w zakresie dotowanego zadania pod kqtem
zgodnosc i z przepisami prawa i zawartq umOWq (kontrola formalno-merytoryczna),
2) sprawdzeniu dokument6w zwiqzanych z realizacjq dotowanego zadania ( w szczeg61nosci znajdujetcych sit;:
w siedzibie podmiotu oryginal6w dokument6w finansowych) pod kqtem ich zgodnosci z przepisami prawa,
umOWq i zasadam i rachunkowosci (kontrola formalno-rachunkowa)

§ 10.
1. Przed rozliczeniem calosci dotacji lub jej czcesci dokonywany jest komisyjny odbi6r wykonywanych prac lub
rob6t budowlanych, kt6ry dokonujq osoby upowainione przez Burmistrza Toszka.
2. W celu roz liczenia dotacji beneficjent w spos6b i w terminach okres1onych w umowie sklada sprawozdania
z wykonania prac lub rob6t budowanych Burmistrzowi Toszka.
3. Sprawozdanie z ust. 2 okresla:
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1) calkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym naklady pokryte z innych srodk6w publi cznych,

2) zestawienie rachunk6w dolqczonych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru
ksi~gowego , numeru pozycji kosztorysu , daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz
z okresl eniem wysokosci srodk6w z dotacji finansujqcych danych rachunek,
4. Do sprawozdania dolqcza

si~

oswiadczenie 0 zgodnosci dolqczonych danych ze stanem fi zycznym.

5. Beneficjent rozliczajqc dotacj~ winien na wezwanie Burmistrza Toszka uzupelnic brakujqce dokumenty
i udzielic wyczerpujqcych informacji.
6. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly.

§ 11.
W przypadku cz~sciowego lub calkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn lezqcych po stronie
beneficjenta., niewykorzystana cz~sc srodk6w dotacji podlega zwrotowi do budzetu Gminy Toszek na zasadach
okreslonych w umowie.

§ 12.
1. Burmistrz Toszka prowadzi zestawienie danych 0 udzieJonych dotacjach oraz informuje inne organy
uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach 0 dotacjach przyznanych przez
Rad~ Miejskq w Toszku .
2. Zestawienie danych
1) wskazan ie zabytku, z
2)

imi~,

3)

kserokopi~

uchwaly

4)

kserokopi~

umowy

0

kazdej udzielonej dotacji winno zawierac:

uwzgl~dnieniem

miejsca jego polozenia lub przechowywania,

nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby alba

5) informacje
dotacji,

0

0

nazw~, siedzib~

i adres jednostki organizacyjnej,

przyznaniu dotacji,

0 dotacj~,

wysokosci srodk6w przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz rozliczeniu kwoty wyplaconej

6) informacje przekazane przez inne organy zobowiqzane do udzielania informacji
roboty budowlane przy danym zabytku,

0

dotacjach na prace lub

7) adnotacje 0 podaniu informacji do publicznej wiadomosci oraz ookresie wywieszenia takiej informacji na
tablicy ogtoszen.
3. Burmistrz Toszka niezwlocznie oglasza na tablicy ogloszen Urz~du Miejskiego w Toszku i B iuletynie
Informacji Pub licznej uchwal~ 0 przyznaniu dotacji. Uchwal~ wywiesza si~ na okres 1 miesiqca.

§ 13.
Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Toszka.
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§ 14.
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia jej og!oszenia w Dzienniku
Sl<lskiego.

Urz~dowym

Wojew6dztwa

Przewodnicz'l.cy Rady
Miejskiej w Toszku

r~,~ k:k~
lreneusz Kokoszka
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Zaf'l.cznik Nr 1 do Uchwaly Nr XL V1494/2014
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 28 maja 2014 r.

WNIOSEK 0 UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERW A TORSKIE, RESTAURATORSKIE
[ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW

I. Dane na temat wnioskodawcy:
1. Okreslenie podmiotu ( imit(, nazwisko lub nazwa, ad res siedziby ) wystt(puj£tcego

0

dotacjt( :

2. Forma prawna

3. Data rejestracji/numer wfasciwego rejestru

4. Nazwiska i imiona oraz funkcje os6b upowatnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktac h
zewnt(trznych i zawierania um6w:

5. Nr N IP .. ...... .. ...................... .. ........................ ...... .. ... .
Nr REGON .... ...... ......... .. ............. .... ................................. .. .... .

6. Adres zamieszkania lub siedziba

gmina ........... ... .... .... .. ..... ..... .. ... .. ... .. ... ... ... .. ....... .. ... .... ..... ... .
powiat ... ... ... .... ....... .. ... ... ... .... .... ..... ... .... ..... .... ..... .. .. ... ... ..
wojew6dztwo ....... .. ... ...... .. .. .... ... ... ... .. ...... .. .. ... .......... ... ..... .
telefon ....... ... ....... .... ... ..... ... ....... ....... .. .. .... ... ... ...... ... ..... .
7. Nazwa banku i numer rachunku bankowego

8. Osoba upowatniona do skfadania wyjaSnien i uzupefnien dotycz£tcych wniosku ( imit( i nazwisko oraz numer
telefonu kontaktowego )

II. Dane na tern at za bytku:
I . Okreslenie zabytku (nazwa, rodzaj)
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2. Lokalizacja zabytku ( adres, nr

ksi~gi

wieczystej , nr dzialki w przypadku zabytku nieruchomego )

gmina .. ... .... ............. ...... .. ... ....................... .. .. .. ............ ........ .
powiat ..................... ... ... ............ ...... .... .. ..... .... ... .. .. ...... ... ..... .
3. Tytul prawny do zabytku

4. Dane obiektu

uj~te

w rejestrze zabytk6w ( numer zabytku w rejestrze Konserwatora Zabytk6w, data wpisu )

Ill. Opis zadaoia
1. Nazwa zadania ( zakres prac, kt6re maj&, bye

obj~te

dotacj&,)

2. Miejsce wykonywania zadania

3. Uzasadnienie koniecznosci przeprowadzenia prac, w tym cele, zadania oraz zakladane rezultaty
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4. Harmonogram realizacji prac
Lp.

Rodzaj prac

X

Og6Jem

Przewidywany okres
wykonan ia prac
(od .... do.... )

Przewidywany koszt
wykonywania prac

5. Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat
Rok

Zakres
przeprowadzonych prac

X

Ogolem

Poniesione wydatki

Dotacje ze srodkOw publicznych
(wysokosc, irodJo)

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji prac
1. Ca1kowity koszt prac w zl ....................... ... .......... ..... ............. ............ .......... .
2. Kosztorys ca1kowitych koszt6w prac wedtug rodzaju koszt6w:
Lp.

Rodzaj koszt6w

X

Og61em

Koszt calkowity w zl

ld: 8SEB40F4-SBS2-48D2-83CA-9E42F2062643. Podpisany

Z tego z wnioskowanej dotacji

Slrona 3

3. Przewidywane ir6dla finansowania prac:

zl

ZrOdlo finansowania

Wnioskowana kwota

%

dot~cj i

Wlasne srodki finansowe
Dotacje przyznane z innych srodk6w publicznych
tOO'Vo

Og61em

V. Wnioskowana kwota dotacji

VI. Wskazanie podmiot6w, u kt6rych wnioskodawcy przyzna no d otacjf na prace objfte woioskiem:
Podmiot, u ktOrego wnioskodawca ubiega sif

0

dotacjf

tak / nje

1

Wysokosc przyzoanej
dotacji

Minister wlasciwy do spraw Imltu ry i ochrony
dziedzictwa oarodowego
Wojewodzki konserwator zabytk6w

Rada Powiatu

Rada Gminy

ze srodkow zagranicznych, w tym europejskich

od sponsor6w lub innych podm iot6w nie zaliczonycb do
sektora finans6w publicznych
l.jezeli wnioskodawca ubiega si" 0 dotacje, w rubryce przy nazwie wlasciwego podmiotu wpisac wyraz "tak"
, a w przeciwnym przypadku wpisac vvyraz "nie"
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VD. Wskazanie podmiotow, u ktorych wnioskodawca ubiega
Podmiot, u ktorego wnioskodawca ubiega

si~ 0 dotacj~

si~ 0

dotacje na prace

tak / Die

1

obj ~te

wnioskiem:

Wysokosc przymanej
dotacji

Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa oarodowego
Wojew6dzki konserwator zabytk6w

Rada Powiatu

Rada Gminy

ze srodk6w zagraoicznych, w tym europejskich

od spoDsor6w lub inoych podmiot6w nie zaliczonych do
sektora finans6w publiczoych
l.jezeli wnioskodawca ubiega sict 0 dotacje, w rubryce przy nazwie wlasciwego podmiotu wpisac wyraz "tak"
, a w przeciwnym przypadku wpisac wyraz "nie"

VITI. Dodatkowe informacje mogllce miee znaczenie przy oceoie wniosku:
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Oswiadczenie:
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za skladaoie faJszywycb zeznan, oswiadczam, Ze
wszystkie podaoe we wniosku infonnacje sl! zgodne z aktualoym staoem prawoym i faktyczn ym.
(piecz/tc wnioskodawcy)
podpis osoby upowaznionej do
skladania oswiadczen woli
w imieniu wn ioskodawcy)

Toszek, dnia ...... ..... ... .... ........ .... ...... .
(podpis wnioskodawcy)

Zall!czniki do wnioskn :
1) dokument
2)

d ecyzj~ 0

potwierdzaj~cy

posiadanie przez

wnioskodawc~

tytulu prawnego do zabytku;

wpisie zabytku do rejestru zabytkow;

3) dokumenty okresJaj~ce stanowisko wojew6dzkiego konserwatora zabytkow w formie decyzj i, opinii lub
pozwolenia, uzgodnionego programu prac lub projektu robot budowlanych;
4) projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budow~, jezeli prace wymagaly uzyskania takiego pozwolenia lub
program prac gdy wniosek dotyczy prac lub projektu robOt budowlanych;
5) fotograficznq dokumentacj~ zabytku,
6) kosztorys przewidywanych prac, z

0

ile nie wchodzi ona w sklad projektu budowlanego;

uwzgl~dnieniem
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Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr XL V/49412014
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 28 maja 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA, NA KTORE UDZIELONO DOTACJI Z BUDZETU
GMINY TOSZEK

Umowa nr ... ...... ...................................... ............ ............ z dnia ............ ...................... .... .... ........ ...... zawarta
Gminq Toszek a

pomi~dzy

Cz~sc

I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Podm iot skladajqcy sprawozdanie

2. Okreslenie zabytku (nazwa, rodzaj)

3. Nazwa zadania (zakres wykonanych prac, kt6re zostaly

obj~te

dotacjq)

4. Miejsce wykonania zadania

5. Czy zamierzone cele i rezultaty zostaly

osi~ni~te

w wymiarze okreslonym w ofercie

(jesli nie - dJaczego ? )
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Strona I

cz~sc

II. Sprawozdanie finansowe

1. Calkowity koszt prac w zl .. .. ......... ... ...... ... ....... ............. ........... ........ ............ ........ ... .... ..
2. Rozliczenie ze wzglfedu na rodzaj koszt6w:
Lp.

Rodzaj kosztow

X

Ogolem

Koszt calkowity w zl

Z tego z wnioskowanej
dotacj i

3. Rozliczenie ze wzgl«du na i r6dla finansowania prac:
Zrodlo fin ansowania

zl

%

Koszty pokryte z dotacji

Koszty pokryte z wlasnyclJ srodkow finansowych

Koszty pokryte z dotacji przyznanych z innych srodkow
publicznych

Ogolem
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4. Zestawienie faktur/rachunk6w
L p.

Nr dok umen tu

X

X

Cz~sc

Nr pozycji
kosztorysowej

Data
wystawienia

Nazwa wydatku

X

Razem

Kwota
w zl

Ztego
z dotacji

m. Dodatkowe informacje

Zalaczniki

Oswiadczenie:
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za skJadanie falszywych zeznaii, oswiadczam , ze:
1) wszystkie poda ne w niniejszym sprawozdani u informacje sl! zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym,
2) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur/rachunk6w zostaly faktyczn ie poniesione.

(pieczttc wnioskodawcy)

(podpis osoby upowaznionej
do skladnia oswiadczen woli
w irnieniu wnioskodawcy)

Toszek, dnia .... ....... .............. ... .......... ..
podpis wnioskodawcy
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Adnotacje

urz~dowe

POUCZENIE:
1) Sprawozdanie sklada si~ osobiscie lub nadsyla przesylk<t polecon<t w przewidzianym w umow ie termini e na
adres Urz~du Miejskiego w Toszku.
2) Zestawienie faktur/rachunk6w dotyczy tych wszystkich dokument6w, kt6re oplacone zostaly w cz~sci ze
srodk6w pochodZilcych z dotacji. oryginaly dokument6w swiadcz<tcych 0 dokonaniu wydatk6w
sfinansowanych w cz~sci z otrzymanej dotacji po winny bye zaopatrzone w spos6b trwaly w klauzu l~
potwierdzaj<tca ten fakt w brzmien iu "Dotacja Gminy Toszek zgodnie z umow<t ill... oraz Wydatek
zrealizowano zgodnie z ustaw<t 0 zam6wieniach publicznych w trybie .. .". Inforrnacja ta powinna bye podpisana
czytel nie ( lub z piecz<ttk<t ) przez wnioskodawce lub osob~ upowainion<t do skladania oswiadczeii wol i
w imieniu wnioskodawcy. Do sprawozdania nie zalacza sie faktur/rachunk6w. kt6re naleZ;y przechowywae
zgodne z zobowiazujacymi przepisami i udostepnie podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolnych.
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