
O g ł o s z e n i e  Nr  1/2010 

o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków Gminy Świedziebnia 
na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
 

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/146/2010 Rady Gminy Świedziebnia 
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 75, poz. 853) 

Wójt Gminy Świedziebnia  
 

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków Gminy Świedziebnia 
na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
 

1. O dotację moŜe się ubiegać kaŜdy podmiot będący właścicielem 
lub posiadaczem zabytku, a takŜe podmiot, który do tego zabytku posiada 
tytuł prawny wynikający z uŜytkowania wieczystego, ograniczonego 
prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego, 
jeŜeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria: 
1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Świedziebnia; 
2) jest dostępny publicznie; 
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe; 
4) jest wpisany do rejestru zabytków. 

2. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków określa uchwała Nr XXXIV/146/2010 
Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 marca 2010 r.  

3. Dotacja moŜe być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów 
koniecznych na wykonanie prac, a jeŜeli beneficjent otrzymuje równieŜ 
inne środki publiczne na wykonanie robót przy zabytku, kwota dotacji 
przyznanej z budŜetu Gminy wraz z kwotami przyznanych na ten cel 
innych środków nie moŜe przekraczać 100% nakładów koniecznych na 
wykonanie tych prac. 

4. Kwota przeznaczona na dotacje w budŜecie Gminy Świedziebnia na 
2010 rok wynosi 30 000 zł. 

5. Wnioski o udzielenie dotacji ze środków Gminy Świedziebnia na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków naleŜy składać w sekretariacie Urzędu 
Gminy Świedziebnia pok. nr 14 w terminie do dnia 13 maja 2010 r. do 
godz. 1400. 



6. Wniosek  winien być dostarczony w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Wniosek o udzielenie dotacji ze środków Gminy Świedziebnia na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków”. 

7. W celu rozliczenia dotacji beneficjenci zobowiązani są do złoŜenia 
sprawozdania z realizacji zadania w terminie określonym w umowie.  

8. Formularz wniosku oraz sprawozdania dostępny jest w Urzędzie Gminy 
Świedziebnia pok. nr 3 oraz na stronie na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej pod adresem www.bip.swiedziebnia.pl.  

9. Szczegółowe informacje dotyczące naboru moŜna uzyskać w Urzędzie 
Gminy Świedziebnia pok. nr 3 oraz telefonicznie pod numerem 
56 49 384 60 wewn. 25.  

 

Świedziebnia, dnia 5 maja 2010 r.    Wójt Gminy 
          (-) Szymon Zalewski  
   

 


