
 
 

 

 

  

 

UCHWAŁA NR LXIV/550/2022 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy 

Mosina 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954) Rada Miejska w Mosinie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Mosina. 

 

§ 2. Z budżetu gminy Mosina mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie prac przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków jeżeli łącznie spełnione są następujące kryteria: 

1) zabytek znajduje się na stałe na terenie gminy Mosina; 

2) zabytek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w gminnej ewidencji 

zabytków;  

3) wnioskodawca posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo 

stosunku zobowiązaniowego. 

 

§ 3.1. Dotacje określone w § 2 mogą być przeznaczone na dofinansowanie nakładów 

wyszczególnionych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.) i mogą być udzielone do wysokości 

50 % tych nakładów. 

2. W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, 

artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem 

technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja 

może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub 

robót. 

3. W przypadku, gdy stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 2, wymaga 

niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, 

dotacja może być udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych 

prac lub robót. 

4. Wnioskodawca ubiegający się o dotację do wysokości 100% nakładów koniecznych na 

wykonanie prac lub robót jest zobowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 5:  



 
 

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 2, opinię właściwego organu ochrony zabytków; 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 3, opinię właściwego organu ochrony zabytków 

lub opinię albo decyzję właściwego organu nadzoru budowlanego. 

5. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych tj. z budżetu gminy Mosina i 

innych źródeł publicznych na dofinansowanie prac lub robót przy zabytku, nie może 

przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

6. Beneficjent dotacji zobowiązany jest do zachowania procentowego udziału przyznanej 

dotacji w całkowitych koniecznych nakładach określonych we wniosku o dotację.  

 

 

§ 4. Dotacje dla przedsiębiorców na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane są pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 1 z późn. 

zm.). W przypadku gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, zobowiązany jest dołączyć do 

wniosku: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o 

wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o 

nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających 

go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

3)  informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności 

wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia 

pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących 

się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie 

zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 

minimis. 

 

§ 5.1. Wzór formularza wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem wymaganych 

dokumentów stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć: 

1) kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków albo zaświadczenie o wpisie do rejestru 

zabytków lub kopię karty adresowej zabytków nieruchomych gminnej ewidencji 

zabytków albo zaświadczenie z gminnej ewidencji zabytków1; 

2) dokumentację fotograficzną zabytku; 

3) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem, 

zgodnie z § 2 pkt 3; 

4) zgodę właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na prowadzenie prac lub 

robót budowlanych przy zabytku, jeśli prace lub roboty wymagają uzyskania takiej 

zgody;1 

5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeśli prace lub roboty wymagają 

uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia; 

 
 



 
 

3. Kopie załączanych dokumentów należy potwierdzić na każdej stronie za zgodność z 

oryginałem oraz opatrzeć podpisem i datą. 

 

§ 6.1. Wnioski o udzielenie dotacji kieruje się do Burmistrza Gminy Mosina w terminie przez 

niego wyznaczonym, ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Mosinie.2 

2. W celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji Burmistrz Gminy Mosina występuje o 

wstępną ocenę złożonych wniosków do zespołu koordynującego i monitorującego 

Program opieki nad zabytkami dla gminy Mosina. 

3. Zespół o którym mowa w ust 2; dokonuje wstępnej oceny merytorycznej i finansowej 

wniosków spełniających wymogi formalne, proponuje wysokość udzielenia dotacji na 

prace lub roboty budowlane przy zabytkach zgłoszonych we wnioskach oraz sporządza 

opinie dotyczące zasadności udzielenia dotacji. 

4. Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w Mosinie propozycje przyznania dotacji. 

 

§ 7.1. O przyznaniu dotacji oraz jej wysokości decyduje Rada Miejska w Mosinie w drodze 

uchwały określającej: 

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację; 

2) nazwę i oznaczenie zabytku, na który przyznano dotację; 

3) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie 

przyznano dotację; 

4) kwotę dotacji; 

5) maksymalny procentowy udział dotacji w całkowitej wartości prac. 

2. Przy ustaleniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miejska w Mosinie uwzględnia 

środki finansowe zaplanowane na ten cel w budżecie na dany rok. 

3. Informacje o przyznanych dotacjach na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy 

zabytku podawane są do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

4. O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji wszyscy wnioskodawcy zostaną 

powiadomieni pisemnie. 

5. Udzielona dotacja może być niższa niż wnioskowana kwota dotacji. W takim przypadku 

beneficjent w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości przyznanej dotacji 

może: 

1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając pisemnie o tym Burmistrza Gminy 

Mosina; 

2) podjąć się realizacji zadania, zobowiązując się do zachowania deklarowanych we 

wniosku środków własnych oraz dokonania korekty zakresu rzeczowego i 

finansowego, dostosowując zadanie do wysokości otrzymanej dotacji w formie 

skorygowanego kosztorysu. 

 

§ 8. W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie oraz dane zawarte we wniosku o dotację 

- Burmistrz zawiera z beneficjentem umowę. 

 

§ 9. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z 

przyczyn leżących po stronie beneficjenta lub wykorzystania środków niezgodnie z 

przeznaczeniem, odpowiednia część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do 

budżetu Gminy Mosina na zasadach określonych w umowie.3 

 



 
 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uzasadnienie 

 

Przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

wprowadziły możliwość określenia przez organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w 

gminnej ewidencji zabytków. 

 

Konieczność podjęcia uchwały wynika z potrzeby zapewnienia przez samorząd Gminy 

Mosina właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem 

historii Ziemi Mosińskiej. Dotychczas taki program nie funkcjonował na terenie Gminy 

Mosina.  

 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2020, poz. 708 ze zm.) projekt niniejszej uchwały 

został przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pismem znak 

DMP-1.530.115.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Prezes  Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów przedstawił swoje zastrzeżenia. Projekt uchwały został zmieniony we 

wskazanym zakresie. 

  

Z uwagi na powyższe, podjęcie uchwały w zaproponowanej formie jest uzasadnione.  

 

 

  

 
1 Zapis nieważny na podstawie uchwały nr 15/736/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 25 maja 2022 r. 
2 Zapis nieważny na podstawie uchwały nr 15/736/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 25 maja 2022 r. 
3 Zapis nieważny na podstawie uchwały nr 15/736/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu z dnia 25 maja 2022 r. 
 


