
UCHWAŁA NR XXII/110/16
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 29 września 2016 r.

zamieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446) oraz art. 81ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. U. z 
2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kamiennik nr XV/62/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 1 uchwały ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich  lub 
robót budowlanych przy zabytku:

1) ustalonych na podstawie pozwolenia wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Opolu,  które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku lub w roku następnym po 
złożeniu wniosku,

2) przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie dotacji.”;

2) §  7 uchwały  otrzymuje brzmienie:

„7. 1. Wnioskodawca otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego rozliczenia dotacji, w 
terminie określonym w umowie.

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Aleksander Słonina
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Załącznik  
               do uchwały nr XXII/110/16 

Rady Gminy Kamiennik 
z dnia 29 września 2016 r. 

 
Rozliczenie  dotacji  udzielonej  z budżetu  gminy   

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych                           
przy zabytku za rok ……………….. 

 
 

I  NAZWA ZADANIA, KTÓREGO DOTYCZY ROZLICZENIE 
 
 
 
 
 
 
II  DANE DOTYCZ ĄCE ZAWARTEJ UMOWY 
Nazwa beneficjenta 
 

 

Numer umowy  
Data zawarcia umowy  
Okres realizacji zadania  
Kwota dotacji  
III  SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 
Lp. Szczegółowy zakres prac/robót wykonanych przy zabytku 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Poziom realizacji prac/robót  

 
Uwagi (mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania) 
 
 
 
 
 
 
IV  SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI  WYDATKÓW 

Źródła finansowania Kwota % 
Środki pozyskane z budżetu gminy (dotacja)   
Środki własne wnioskodawcy   
Środki pozyskane z budżetu samorządu województwa opolskiego   
Środki pozyskane z budżetu wojewódzkiego konserwatora 
zabytków 

  

Środki pozyskane z budżetu MKiDN   
Inne źródła (wskazać jakie)   
Ogółem:   
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Uwagi (mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania) 

 
 
 
 
 
V  ZESTAWIENIE  FAKTUR/RACHUNKÓW 

 
Lp. 

Numer 
dokumentu 
księgowego 

Numer 
pozycji 

kosztorysu 

 
Data 

 
Nazwa wydatku 

 
Kwota 

w tym                       
z udzielonej 

dotacji 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Ogółem:   
VI  POZOSTAŁE DOKUMENTY DO ROZLICZENIA DOTACJI 
L.p. Nazwa dokumentu Tak* 

1. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia protokołu odbioru prac lub 
robót przy zabytku 

 

2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie prawidłowo opisanych 
dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki – oryginały do wglądu 

 

3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie umów z wykonawcami 
prac/robót 

 

4. Inne   
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamiennik, dnia .................................                      ..................................................................... 
                                                                                                         ( podpis osoby upoważnionej )                                                                                    
 

*Dołączenie dokumentu należy potwierdzić postawieniem znaku „X” w rubryce „tak”.  
 
UWAGA ! 
Kopie wszystkich załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy lub organ wydający oraz opatrzone datą.   
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