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Zarząd Powiatu 

w Wadowicach  

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie w 2021 roku  

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Wadowickiego i wpisanych  

do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 

 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710) oraz § 3 uchwały Nr XXIV/242/21 Rady Powiatu  

w Wadowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu 

Wadowickiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Dziennik Urzędowy 

Województwa Małopolskiego z 2021 r., poz. 1915), Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza nabór 

wniosków o przyznanie w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Wadowickiego i wpisanych do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. 

 

I. Podmioty uprawnione do wnioskowania o dotację 

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

posiadającej tytuł prawny do zabytku (m.in. własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa). 

II. Rodzaje prac, na które może zostać przyznana dotacja 

Dotacja na prace przy zabytku może finansować nakłady obejmujące: 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, 

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 utrwalenie substancji zabytku, 

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym 

dla zachowania tego zabytku, 
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9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 

z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, 

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% 

oryginalnej substancji tej przynależności, 

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi  

i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają 

oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności, 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł 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 których mowa w pkt 7 – 15, 

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

III. Wysokość dotacji 

1) Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Powiatu Wadowickiego na rok 2021 wynosi 15 000 zł 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 

2) Dotacja może być przyznana więcej niż jednemu podmiotowi, w łącznej wysokości nie 

przekraczającej kwoty wymienionej w pkt. 1. 

3) Dotacja może być udzielona w wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. 

4) Kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

udzielonych przez samorząd powiatowy, a także środki własne i inne środki publiczne nie mogą 

przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac. 

IV. Termin i miejsce przyjmowania wniosków 

1) Kompletne wnioski wraz załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 6 maja 2021 r. 

w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Wadowicach, ul. Batorego 2 (parter)  

w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7:30 - 15:30, we wtorki w godzinach 7:30 - 16:30,  

w piątki w godzinach 7:30 - 14:30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) 

na adres: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, z dopiskiem na 

kopercie „Nabór wniosków o przyznanie w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Wadowickiego 
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i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków”. Wnioski złożone po terminie 

nie będą rozpatrywane. 

2) Rozpatrywane są tylko wnioski spełniające wymogi formalne. Weryfikacji formalnej wniosków 

dokonują pracownicy Starostwa Powiatowego w Wadowicach powołani zarządzeniem Starosty 

Wadowickiego. Druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej Powiatu Wadowickiego  

– www.powiatwadowicki.pl  pod linkiem https://powiatwadowicki.pl/praca-urzedu/druki-i-

formularze-do-pobrania/wydzial-promocji-i-rozwoju-powiatu/ .  Druk wniosku można wypełnić 

komputerowo, maszynowo bądź ręcznie czytelnym pismem.   

3) Aby wniosek był zgodny z wymogami formalnymi musi spełnić kryteria, określone  

w § 4 uchwały Nr XXIV/242/21 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 marca 2021 r.  

w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Wadowickiego i wpisanych do 

rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Treść uchwały (wraz z formularzem wniosku) 

jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wadowicach 

pod linkiem https://bip.malopolska.pl/spwadowice,a,1916001,uchwala-nr-xxiv24221-rady-powiatu-

w-wadowicach-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-prz.html .  

V. Kryteria oceny i wyboru wniosków   

1) Oceny wniosków dokonuje komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Wadowicach. Komisja 

przedstawia Zarządowi Powiatu w Wadowicach propozycje udzielenia dotacji wraz 

z uzasadnieniem, wskazując podmiot ubiegający się o dotację oraz proponowaną wysokość dotacji. 

Zarząd Powiatu w Wadowicach po rozpatrzeniu propozycji Komisji przedstawia Radzie Powiatu 

w Wadowicach projekt stosownej uchwały w sprawie przyznania dotacji, mając na uwadze: 

      - możliwości finansowe powiatu, 

      - rangę i stan zachowania zabytku, 

      - znaczenie obiektu dla społeczności lokalnej, 

      - zaangażowanie finansowe wnioskodawcy oraz wysokość środków pozyskanych z innych źródeł, 

      - dotychczas poniesione nakłady finansowe konieczne do wykonania prac. 

2) Dotacje przyznaje Rada Powiatu w Wadowicach w odrębnej uchwale określając 

w szczególności: 

- nazwę podmiotu otrzymującego dotację, 

- określenie zakresu prac, które będą finansowane z dotacji, 

- kwotę przyznanej dotacji. 

3) Kwota przyznanej dotacji nie musi być równa kwocie wnioskowanej. 

4) Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji. 

http://www.powiatwadowicki.pl/
https://powiatwadowicki.pl/praca-urzedu/druki-i-formularze-do-pobrania/wydzial-promocji-i-rozwoju-powiatu/
https://powiatwadowicki.pl/praca-urzedu/druki-i-formularze-do-pobrania/wydzial-promocji-i-rozwoju-powiatu/
https://bip.malopolska.pl/spwadowice,a,1916001,uchwala-nr-xxiv24221-rady-powiatu-w-wadowicach-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-prz.html
https://bip.malopolska.pl/spwadowice,a,1916001,uchwala-nr-xxiv24221-rady-powiatu-w-wadowicach-z-dnia-25-marca-2021-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-prz.html
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5) W przypadku przyznania przez Radę Powiatu w Wadowicach dotacji w wysokości innej niż 

wnioskowana, wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia zaktualizowanego - stosownie do 

przyznanej dotacji - kosztorysu realizacji prac. 

VI. Termin i warunki realizacji zadania 

1) Termin końcowy realizacji zadania będący jednocześnie terminem wykorzystania dotacji nie może 

wykraczać poza dzień 31 grudnia 2021 r. 

2) Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach określonych w pisemnej umowie zawartej 

pomiędzy wyłonionym w ramach niniejszego naboru podmiotem a Powiatem Wadowickim. 

VII. Postanowienia końcowe  

1) Szczegółowy tryb i zasady udzielania oraz rozliczania dotacji określa uchwała Nr XXIV/242/21 

Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych 

na terenie Powiatu Wadowickiego i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 

zabytków. 

2) Informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Promocji i   Rozwoju Powiatu 

w Wadowicach, tel. 33 873 42 55 lub 33 873 42 76, e-mail: promocja@powiatwadowicki.pl .   

 

 

Starosta Wadowicki 

                                                                                                                                   /-/ 

Eugeniusz Kurdas 
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