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ROZPORZĄDZENIE NR 22/2006
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2006r.
uchylające Rozporządzenie Nr 17/2006 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 marca 2006r. w sprawie określenia
obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, a także
sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca
2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z
2004r.
Nr 69, poz. 625, z 2005r. Nr 23 poz. 188 oraz Nr 33,
poz. 289, z 2006r. Nr 17, poz. 127), na podstawie
wniosku z dnia 24 kwietnia 2006r. Lubuskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się
co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 17/2006
Wojewody Lubuskiego z dnia 14 marca 2006r. w
spra-wie określenia obszaru zapowietrzonego i
zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej
grypy ptaków, a także sposobu oznakowania tych
obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących
na tych obszarach (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 16, poz.
389 z 14 marca 2006r.; zm. rozporządzeniem Nr
18/2006
z dnia 15 kwietnia 2006r. Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 26,
poz. 582 z dnia 15 kwietnia 2006r.).
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
podania do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatów:
gorzowskiego, słubickiego, sulęcińskiego oraz
podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski

Ireneusz Madej
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UCHWAŁA NR XXXII/250/06
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 21 marca 2006r.
w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Świebodzińskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 153, poz. 1271) i art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390) oraz art. 176
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się
co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji
z budżetu Powiatu Świebodzińskiego na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane, tryb postępowania o jej udzielenie,
sposób rozliczania i kontroli prac, przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących
własności Powiatu Świebodzińskiego.
§ 2. 1. Z budżetu Powiatu Świebodzińskiego
może być udzielona dotacja celowa na
dofinansowanie
nakładów
koniecznych
na
wykonanie
prac
konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, o którym mowa w § 1, które zostaną
przeprowadzone przez wnioskodawcę w roku
następującym po roku złożenia tego wniosku.
2. Łączną kwotę dotacji w danym roku
budżetowym określa się każdorazowo uchwałą
budżetową.

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego;
6) sporządzenie
projektu
kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie
substancji zabytku;

odtworzenia
i

utrwalanie

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 danego zabytku
kolorystyki;
10) odtworzenie
zniszczonej
przynależności
zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza
50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien,
w tym ościeżnic 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 przynależności;

3. Dotacja może być udzielona każdemu, kto
jest właścicielem lub posiadaczem zabytku
znajdującego
się
na
obszarze
Powiatu
Świebodzińskiego,
wpisanego
do
rejestru
zabytków.

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

§ 3. 1. Dotacja może obejmować nakłady
konieczne na:

15) działania zmierzające do wyeksponowania
istniejących,
oryginalnych
elementów
zabytkowego układu parku lub ogrodu;

1) sporządzenie
ekspertyz
konserwatorskich;

technicznych

i

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich,
architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

14) uzupełnianie
narysów
ziemnych
dzieł
architektury
obronnej
oraz
zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych
formach krajobrazowych;

16) zakup
materiałów
konserwatorskich
i
budowlanych, niezbędnych do wykonania
prac i robót przy zabytku wpisanym do
rejestru, o których mowa w p. 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciw włamaniowej oraz przeciw pożarowej i odgromowej.
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2. Dotacja nie może zostać udzielona:
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na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia
zabytku.

1) jeżeli nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł;

7. Wnioski niekompletne i złożone po terminie
nie będą rozpatrywane.

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez
Powiat i inne uprawnione podmioty przekroczyłaby wysokość 100% nakładów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

1) dostępność dla ogółu społeczności lokalnej
i turystów;

§ 4. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się
o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia
pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do Zarządu Powiatu Świebodzińskiego.
2. Wnioski o udzielenie dotacji powinny być
złożone do dnia 30 września roku poprzedzającego
przeprowadzenie zaplanowanych prac.
3. Wnioski o udzielenie dotacji w 2006 roku
złożone w trybie Uchwały Nr XI/82/04 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 lutego 2004r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji, sposobu ich rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonywania zleconych zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachowują ważność i podlegają przepisom niniejszej Uchwały co do zawarcia umowy, rozliczenia i trybu kontroli wykorzystania przyznanej dotacji.
4. W przypadku nie rozdzielenia wszystkich
środków przeznaczonych na dotacje w danym
roku, można dodatkowo składać wnioski o ich
udzielenie.
5. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć (z uwzględnieniem przepisów § 4 ust. 3):
1) decyzję o wpisie do rejestru zabytków;
2) dokument potwierdzający posiadanie przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub
robót, które mają być przedmiotem dotacji;
4) pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy
prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub
program prac gdy wniosek dotyczy prac lub
robót przy zabytku ruchomym;
5) kosztorys prac, z uwzględnieniem cen zakupu
materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia;
6) informację o wnioskach o udzielenie dotacji
skierowanych do innych organów.
6. Termin, o którym mowa w ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację

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

2) promowanie kultury i historii Powiatu – preferowane są obiekty wzbogacające ofertę turystyczną i kulturalną Powiatu Świebodzińskiego;
3) stan zachowania obiektu;
4) fakt kontynuowania prac;
5) wysokość zaangażowania własnych środków.
§ 6. Przyjęte przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego wnioski o dotację stanowią podstawę ujęcia kwot dotacji w projekcie budżetu na dany rok
budżetowy.
§ 7. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje
Zarząd Powiatu Świebodzińskiego uwzględniając
kwotę uchwaloną przez Radę Powiatu Świebodzińskiego w budżecie.
§ 8. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
2) wysokość udzielonej dotacji i tryb jej płatności;
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;
4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do
poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;
5) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji
lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą Zarządu Powiatu Świebodzińskiego przedłużenie czasu na jaki została zawarta umowa.
§ 9. 1. Dotacje nie mogą być wykorzystane na
inne cele niż określone w umowie.
2. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji
podlega kontroli i ocenie (prowadzonej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury
i Budownictwa oraz przez Audytora Wewnętrznego), przede wszystkim w zakresie:
1) stanu realizacji zadania;
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2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania
zadania;
3) zgodności wydatkowanej dotacji z celem, na
który została przyznana;
4) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków Powiatu;
5) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany
jest udostępnić na każde żądanie dokumentację
finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego
wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.
4. Podmioty uprawnione realizujące zadania
finansowane z dotacji, zobowiązane są do złożenia
sprawozdania z realizacji zadania, w terminie
określonym w umowie, zawierającego:
1) w zakresie merytorycznym – opis wykonanego zadania w zakresie zgodności z zapisami
umowy ze szczególnym uwzględnieniem celu
jaki osiągnięto oraz terminowości realizacji
zadania;

3) dokumenty nie spełniające wymagań określonych w ust. 4 pkt 1 i 2, nie będą przyjmowane do rozliczania, co skutkować będzie koniecznością dokonania zwrotu całości przekazanej dotacji wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych.
5. Przyznane dotacje celowe niewykorzystane
w danym roku podlegają zwrotowi w części
w jakiej zadanie nie zostało wykonane, uwzględniając przepis § 8 ust. 2.
6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości
podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 10. Przepisy § 2 ust. 1 oraz § 6 nie dotyczą
wniosków złożonych w roku 2005 i 2006 do dnia
podjęcia niniejszej Uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świebodzińskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2) w zakresie finansowym – rozliczenie wg wzorów ustalonych przez przyznającego dotację
wraz z oryginalnymi dokumentami finansowymi do wglądu, spełniające wymogi określone przepisami prawa;
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