
Zarządzenie nr  BO.0050.124.2012 
Burmistrza Ozimka 

z dnia 12 października 2012 roku 

 
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, połoŜonych na terenie Gminy Ozimek, nie stanowiących wyłącznej 
własności Gminy. 
  
  
Na podstawie § 7 ust 1 Uchwały Nr XXI/204/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 
2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, połoŜonych na terenie Gminy Ozimek, nie stanowiących wyłącznej własności 
Gminy– zarządzam, co następuje: 
  

§ 1 
  

Powołuję Komisję opiniującą wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
połoŜonych na terenie Gminy Ozimek, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy w 
składzie: 
  
1. Zbigniew Kowalczyk – Zastępca Burmistrza Ozimka- Przewodniczący Komisji 
2.Barbara Durkalec- Sekretarz Gminy 

3. Helena Podolska- inspektor ds. infrastruktury gminnej, 

4. Mirosław Michalczyk- inspektor ds. realizacji inwestycji 
5. Anna Boduch- podinspektor ds. środków pomocowych i organizacji pozarządowych 
  
                                                        

§ 2 

Do zadań Komisji naleŜy: 
1. Ocena wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. 

2. Zaopiniowanie wniosków. 

§ 3 

  

Zasady weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik do 
zarządzenia. 
  

§ 4 

  

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Ozimka. 
  

§ 5 

  

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do Zarządzenia 
 Burmistrza Ozimka 

Nr BO.0050.124.2012  
z dnia 12 października 2012 r.  

 
ZASADY WERYFIKACJI WNIOSKÓW  

o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, połoŜonych na terenie 

Gminy Ozimek, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy. 
 
 

Wszystkie złoŜone wnioski poddawane są ocenie formalnej i merytorycznej.  

Kryteria powodujące  odrzucenie wniosku ze względów formalnych: 

• złoŜenie wniosku po terminie, 

• wniosek dotyczy obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków, 

• zakres robót niezgodny z uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku nr XXI/204/12 z dnia 26 

czerwca 2012 r. 

• wniosek złoŜony przez osoby lub podmioty nieuprawnione, 

• wniosek zawiera raŜące błędy formalne uniemoŜliwiające rozpatrzenie wniosków np. 

niewypełnione istotne pola, złe wskazanie tytułu prawnego do obiektów itp. 

• brak obowiązkowych załączników do wniosku, 

• wniosek dotyczący robót, co do których istnieje podejrzenie, Ŝe byłyby lub są prowadzone 

niezgodnie z przepisami prawa oraz prac rozpoczętych samowolnie tj. bez wymaganych 

pozwoleń. 

 

Wnioski spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej.   

Pod uwagę będą brane następujące kryteria: 

• wartość zabytku (historyczna, architektoniczna, urbanistyczna, artystyczna), 

• znaczenie w skali regionu, powiatu, gminy, 

• zagroŜenie zabytku, stan techniczny, 

• uzasadniona konieczność wykonania planowanych prac, 

• konieczność kontynuacji prac, 

• przygotowanie inwestycji i moŜliwość jej zakończenia do końca grudnia następnego roku 

kalendarzowego, 

• dotychczasowe prace przeprowadzone przy zabytku, zaangaŜowane środki własne, 

wcześniejsze remonty obiektu, 

•środki  pozyskane z innych źródeł  na prace remontowo-konserwatorskie, 

•zaangaŜowanie środków własnych (własne środki przeznaczone na konserwację).  

 


