
ZARZĄDZENIE NR 27.2023 
BURMISTRZA KROŚNIEWIC 

z dnia 13 marca 2023 r. 

w sprawie  ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

Na podstawie art. 31 i 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz.40), 
§ 3 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r w sprawie ustanowienia Rządowego 
Programu Odbudowy Zabytków oraz § 6, § 7 ust. 7, § 11 uchwały Nr LXVIII/402/23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 
23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy 
Krośniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 1678) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

2. Szczegółowy zakres zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
określa uchwała Nr LXVIII/402/23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Krośniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2023 r. poz. 1678). 

3. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej: od dnia 13 marca do 15 marca 2023 r. Formularz wniosku 
musi być wypełniony elektronicznie i złożony w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. O przyjęciu wniosku 
decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik 
Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1 W celu zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 
powołuje się Komisję, w następującym składzie: 

1) Renata Brygier - przewodniczący Komisji; 

2) Adam Mikołajczyk - członek Komisji; 

3) Daria Krysiak - członek Komisji; 

4) Agnieszka Raj - członek Komisji. 

2. Wzór karty oceny formalnej wraz z opinią Komisji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Krośniewic 
 
 

Katarzyna Erdman 
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Załącznik do zarządzenia Nr 27.2023 

Burmistrza Krośniewic 

z dnia 13 marca 2023 r. 

KARTA OCENY FORMALNEJ WRAZ Z OPINIĄ KOMISJI 

Numer wniosku ………….…/…………… 

Nazwa wnioskodawcy ………………………………………………............……………….……………….. 

Nazwa obiektu ………………………………………………………...............…………………………….… 

Nazwa zadania ………………………………………………………................…………………….……….. 

Kryteria formalne TAK NIE UWAGI 
1. Czy wniosek został złożony w terminie?    

2. Czy wniosek został złożony przez 
uprawniony podmiot?  

   

3. Czy wniosek dotyczy obiektu wpisanego do 
rejestru zabytków województwa łódzkiego lub 
gminnej ewidencji zabytków i znajduje się na 
stałe w granicach administracyjnych Gminy 
Krośniewice?  

   

4. Czy wniosek został sporządzony na 
prawidłowym formularzu?  

   

5. Czy wypełniono wszystkie wymagane pola 
wniosku?  

   

6. Czy wniosek został podpisany przez 
uprawnione osoby?  

   

7.Czy do wniosku zostały załączone dokumenty 
wyszczególnione w formularzu wniosku - „Lista 
Załączników": 

   

a) W przypadku zabytków rejestrowych – kopia 
decyzji o wpisie do rejestru zabytków – 
załącznik obligatoryjny 

   

b) Kopia dokumentu potwierdzającego 
posiadanie przez wnioskodawcę tytułu 
prawnego do nieruchomości lub jego 
wyposażenia – załącznik obligatoryjny 

   

c) Kosztorys prac lub robót budowlanych 
(wstępny lub inwestorski) – załącznik 
obligatoryjny 

   

d) Dokumentacja fotograficzna, przedstawiająca 
aktualny stan techniczny obiektu oraz jego 
części, przy której prowadzone będą prace, co 
najmniej 1 zdjęcie musi przedstawiać cały 
obiekt, będący przedmiotem zadania – załącznik 
obligatoryjny 

   

e) Informacja o pomocy publicznej otrzymanej 
przed dniem złożenia wniosku, sporządzoną w 
zakresie i według zasad określonych w art. 37 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej – załącznik nr 1 do wniosku – 
załącznik obligatoryjny 

   

f) Decyzja właściwego organu ochrony 
zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac 
lub robót budowlanych przy zabytku – jeśli 
posiada 

   

g) W przypadku braku ww. decyzji: opinia 
właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków na temat zakresu planowanych prac 
przy zabytku – jeśli posiada 
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h) W przypadku prac przy zabytku ruchomym: 
program prac konserwatorskich podpisany przez 
osobę uprawnioną do jego opracowania – jeśli 
posiada 

   

i) Zgoda współwłaściciela/li zabytku 
nieruchomego lub użytkownika wieczystego 
nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem 
nieruchomym, na przeprowadzenie prac lub 
robót budowlanych przy zabytku, w przypadku, 
gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, 
jednostka organizacyjna, na rzecz której jest 
ustanowiony trwały zarząd, najemca lub 
dzierżawca – jeśli dotyczy 

   

8. Kwalifikowalność  wydatków (zgodnie z art. 
77 ustawy z dnia 23lipca 2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami)  

   

9. Wysokość wnioskowanej dotacji mieści się w 
przedziale określonym w ogłoszeniu o 
konkursie 

   

10. Poprawność rachunkowa budżetu zadania     
 Ocena formalna Ocena pod względem 

formalno-
rachunkowym 

UWAGI 

Zweryfikowano pozytywnie    
Zweryfikowano negatywnie    

Opinia Komisji: 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

Podpisy członków Komisji: 

1. …………………………………………. Krośniewice, dnia ............................................... 

2. …………………………………………. Krośniewice, dnia ............................................... 

3. …………………………………………. Krośniewice, dnia ............................................... 

4. …………………………………………. Krośniewice, dnia ............................................... 
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