
Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A*

46-325 RUDNM
woj. opolskie Rudniki, dnia 03 września 2021 r.

OGŁOSZENIE
O naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze

Gminy Rudniki

Wójt Gminy Rudniki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy
Rudniki

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja

l Z budżetu Gminy Rudniki mogą być udzielane dotacje celowe na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na obszarze
Gminy Rudniki

2 Dotacje na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady
obejmujące:

l) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub

archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie substytucji zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w

zakresie niezbędnym dla zachowania tego zbytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich

całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zbytku
kolorystyki,

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zbytku, jeżeli odtwarzanie to nie
przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien w tym ościeżnic i okiennic,
zewnętrznych drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych,

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach,
które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i
przynależności,

13) wykonanie instalacji przeciwwilgociowej,
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14) uzupełnienie narysów ziemnych dzień architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,

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

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania
prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa
wpkt7-15,

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i
odgromowej.

I. Wysokość dotacji
l. Dotacja będzie przydzielona w wysokości do 70% nakładów koniecznych
2. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na prace, o których mowa

w pkt. 2, nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie
tych prac lub robót.

II. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji
l. Wnioski wraz z załącznikami wskazanymi w § 6 Uchwały Nr XXXVI/275/2018 Rady

Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018r., należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki w terminie do 24.09.2021r.

2. Wzór wniosku wraz z w/w uchwałą jest dostępny na strome Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Rudniki w menu oraz w pokoju nr 3 - parter Urzędu Gminy w
Rudnikach.

III. Termin rozstrzygnięcia konkursu
l. Komisja powołana przez Wójta Gminy rozpatruje pod względem formalnym złożone

wnioski do 30 dni po zakończeniu terminu składania.
l. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na

ten cel w 2021 roku, które będą wynosiły 20 000,00 zł.

IV. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji
l. Złożenie wniosków podlegają wstępnej weryfikacji i w przypadku braków formalnych,

wnioskodawca jest wzywany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrywania. Uzupełnienie braków terminie,
powoduje, że wniosek jest skutecznie złożony w dacie jego wniesienia.

2. Wnioski niespełniające wymogów formalnych, określonych w Uchwale nr
XXXVI/275/2018 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2018r., podlegają
odrzuceniu.

3. Wnioski są wybierane w oparciu o następujące kryteria:
a) zgodność merytoryczna wniosku z zadaniami wyszczególnionymi w ogłoszeniu

o konkursie -maksymalnie 3 puiikty,
b) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem

jego wartości kulturowej, historycznej, artystycznej bądź naukowej -
maksymalnie 5 punktów;

c) stan techiiiczny, w którym znajduje się obiekt wymagający zabiegów
konserwatorskich - maksymalnie 3 punkty;
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d) racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz
zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację, ze wskazaniem
innych źródeł finansowania - maksymalnie 3 punkty;

e) realność wykonania zadania w danym roku budżetowym oraz ocena jego
efektywności - maksymalnie 3 punkty;

f) udostępnienie obiektu w zakresie potrzeb społecznych, turystycznych,
kulturalnych lub edukacyjnych - maksymalnie 5 punktów.

4. Punkty będą przyznawane na zasadzie rankingowej, który będzie tworzony w oparciu
dane zawarte we wniosku o dotację. Ilość punktów będzie zależała od ilości ocenianych
wniosków.

5. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji dla wnioskodawcy na realizację
konkretnego zadania podejmuje, na wniosek Wójta Gminy Rudniki, Rada Gminy
Rudniki w formie uchwały.

V. Przekazanie dotacji i rozliczenie dotacji
l. Z wnioskodawcami, którzy złożyli kompletne wnioski, zostali pozytywnie

zaopiniowani przez komisję do spraw budżetu oraz po podjęciu uchwały, zawiera się
umowę dotacji w terminie obustronnie uzgodnionym.

2. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rudniki następuje na podstawie pisemnej umowy
z Podmiotem - Beneficjentem. Umowa olcreśla zakres i warunki realizacji zadania.

3. Przyznana dotacja może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
wnioskodawca może:

a) podjąć się realizacji zadania, jest wówczas zobowiązany w ciągu 30 dni od daty
otrzymania informacji o przyznaniu dotacji do aktualizacji zakresu oraz kosztorysu
prac lub robót budowlanych. Beneficjent może zmniejszyć kwotę środków własnych
proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji z budżetu Gminy Rudniki.

b) odstąpić od zawarcia umowy, zawiadamiając pisemnie Urząd Gminy w Rudnikach o
swojej decyzji w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.

4. W przypadku kiedy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej, Beneficjent
decydujący się na zawarcie umowy przed podpisaniem umowy zobowiązany jest
dostarczyć:
a) skorygowany kosztorys finansowy, ze względu na rodzaj kosztów oraz ze względu
na przewidywane źródła finansowania (zgodnie ze wzorem wniosku),
b) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,
c) oświadczenie o zgodności załączonego do wniosku odpisu z rejestru lub dokumentu
uprawniającego do reprezentowania wnioskodawcy ze stanem prawnym i faktycznym
w dniu podpisania umowy.

5. Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki udokumentowane dowodami
księgowymi wystawionymi na Beneficjenta nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy
o udzielenie dotacji.

6. Podmiot, któremu przyznano dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku, zobowiązany jest złożyć w terminie 15 dni od daty
zakończenia zadania, sprawozdanie z jego realizacji.

7. Przyznane środki zostaną przekazane na rachunek wnioskodawcy w ciągu 7 dni od
momentu podpisania umowy dotacji.

8. Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt 3, w
terminie 15 dni od dnia sporządzenia protokołu odbioru prac objętych umową.
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9. Zwrotu niewykorzystanej dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do
budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia w/w okoliczności.

10. Odsetki będą naliczane od dnia przekazania na konto wnioskodawcy dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem albo co do której stwierdzono
nieprawidłowości naliczenia lub nienależne pobranie w całości lub części. Dochodzenie
zwrotu należności wraz z odsetkami następuje na podstawie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym administracji.

11. Umowa może zostać rozwiązana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym, bez
zachowania okresów wypowiedzenia, w przypadku nieterminowego wykonania prac
objętych niniejszą umową lub nienależytego ich wykonania, wykorzystania dotacji w
sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, gdy Dotowany nie doprowadzi do usunięcia
nieprawidłowości lub uchybień w terminie 14 dni od daty wezwania do ich usunięcia.

12. W przypadku, o którym mowa powyżej Dotowany zobowiązany jest do zwrotu kwoty
udzielonej dotacji w terminie 14 di od daty rozwiązania umowy wraz z odsetkami w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od daty przekazania
dotacji na rachunek Dotowanego.

DosGrz ański
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