Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Lądka Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2018
BURMISTRZA LĄDKA ZDROJU

z dnia 01 marca 2018 r.
w sprawie naboru wniosków o udzielenie finansowania i współfinansowania z budżetu
Gminy Lądek - Zdrój prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy
zabytkach.
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (tj. Dz U. z 2017 r. poz. 2187), art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Uchwały nr XXIII/144/2016
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu Gminy Lądek Zdrój
wydatków na opiekę nad zabytkami oraz Uchwały nr XLVI/296/2017 Rady Miejskiej Lądka –
Zdroju z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/144/2016 z dnia 30
marca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu Gminy Lądek Zdrój
wydatków na opiekę nad zabytkami zarządzam, co następuje:
§1
1. Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie finansowania i współfinansowania z budżetu
Gminy Lądek - Zdrój prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy
zabytkach.
2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Inwestycji
i Rozwoju.
§3
Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lądek – Zdrój oraz publikację w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek – Zdrój.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pieczęć podłużna o treści
BURMISTRZ
Lądka Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk
Informacje wytworzył
Informacje zweryfikował
Data

Paweł Tyczyński
Marek Ociepa
2018-03-01

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.50.2018 Burmistrza Lądka – Zdroju z dnia 01 marca 2018 r.

Burmistrz Lądka – Zdroju ogłasza nabór wniosków na dotacje na prace konserwatorskie,
restauratorskie i budowlane przy zabytkach.
Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta i Gminy Lądek – Zdrój
ul. Rynek 31
57 – 540 Lądek - Zdrój

1. Dotacje mogą zostać udzielone jedynie na roboty budowlane przy budynku zlokalizowanym na
terenie Gminy Lądek Zdrój, wpisanym do rejestru zabytków lub wykazu zabytków, prowadzonych
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Beneficjentami końcowymi mogą być osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają tytuł prawny do budynku, a także posiadacze.
3. Dotacja udzielana jest na współfinansowanie z budżetu Gminy Lądek Zdrój prac konserwatorskich,
restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach na zasadach określonych w ustawie z dn.
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwale nr XXIII/144/2016 Rady Miejskiej Lądka Zdroju
z dn. 30 marca 2016 r., oraz uchwale nr XLVI/296/2017 z dn. 10 października 2017 r., w sprawie
zmiany uchwały nr XXIII/144/2016.
4. Inwestycje należy przygotować do realizacji pod względem formalnym tj. przedstawić kosztorys
inwestorski, zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę z projektem budowlanym.
5. Dotacja może wynosić do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie więcej jednak niż 10 000,00 zł brutto.
6. Dotacja może być udzielona również przed rozpoczęciem prac.
7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Umowy dotacyjne podpisywane będą po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Gospodarczą Rady
Miejskiej Lądka Zdroju, nie wcześniej niż 10.04.2018 r.
9. Dotacją nie będą objęte przedsięwzięcia wykonane przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

Miejsce i termin składania wniosku:
1. Wniosek o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach należy
złożyć w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 1) Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju
Rynek 31, 57-540 Lądek Zdrój
2. Wniosek o dotację należy złożyć na druku – załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/144/2016 Rady
Miejskiej Lądka Zdroju z dn. 30 marca 2016 r. Wniosek musi być podpisany przez osobę posiadającą
prawo do dysponowania nieruchomością.
3. Do wniosku należy dołączyć:
- kosztorys inwestorski
- zgłoszenie/pozwolenie na budowę, przeprowadzenie robót budowlanych wraz
z projektem budowlanym
- plan finansowania robót budowlanych
4. Wniosek składa się do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
5. Nie dopuszcza się składania wniosków w formie faksu lub maili.
6. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, pod warunkiem ich kompletności.
Dostępna pula środków finansowych w 2018 r. wynosi 30 000,00 zł.
Załączniki do ogłoszenia o naborze:
1. Wniosek o udzielenie dotacji
2. Uchwała nr XXIII/144/2016 Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dn. 30 marca 2016 r.
3. Uchwała nr XLVI/296/2017 Rady Miejskiej Lądka – Zdroju z dnia 10 października 2017 r.

