
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.834.2023 
BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 10 marca 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytku, dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), § 4 i 5 uchwały nr XXXII.364.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 
23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Biała na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2023 poz, 757) oraz uchwałą nr 
232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków (RM-06111-230-22) zarządza się co następuje: 

§ 1. Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku, dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

§ 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. Określa się wzór wniosku o udzielnie dotacji, który stanowi  załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. Określa się wzór karty oceny wniosku o udzielnie dotacji, zawierającej kryteria oceny. Wzór stanowi  
załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień 
Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

  

   

Burmistrz Białej 
 
 

Edward Plicko 
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OGŁOSZENIE 
 
Burmistrz Białej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku, dofinansowane z Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków. 
 
Nabór przeprowadzony zostanie w oparciu o uchwałę nr XXXII.364.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 
lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Biała na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz zgodnie z Regulaminem Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 
2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 
 
Warunki ubiegania się o dotację : 
 
- o dotacje mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 
zobowiązaniowego, 

- wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek, 
- wniosek musi być zgodny z wzorem, określonym niniejszym zarządzeniem Burmistrza Białej, 
- załączniki  należy złożyć zgodnie z zapisami wniosku,  
- wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków, dostępnym poniżej:  
https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Polski_Lad/Odbudowa_zabytkow/2__RM-

06111-230-22_zal._do_uchw._nr_232_RM_2022.pdf    
 
Informacje w sprawie dotacji: 
 
- dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % wartości zadania inwestycyjnego, przy czym Gmina 

Biała zapewnia ze środków własnych dotację wysokości do 3000 złotych na każde zadanie inwestycyjne 
- dotacja przyznana zostanie z uwzględnieniem warunków udzielanie dofinansowania dotacji z Rządowego 

Programu Odbudowy Zabytków, 
- wnioskodawca, w razie konieczności, posiadać musi udział własny na realizacje zadania inwestycyjnego w 

wysokości nie niższej, niż różnica pomiędzy wartością całkowitą zadania inwestycyjnego a przyznaną 
dotacją, 

- złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji, 
- bezwzględnym warunkiem udzielenia dotacji jest otrzymanie przez Gminę Biała dofinansowania ze 

środków  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 
- dotacja udzielona zostanie do wysokości środków finansowych w budżecie gminy. 
 
Termin  i sposób składania wniosków 
 
Wnioski należy złożyć do 15 marca 2023 r. (środa) do godziny 9.00 w zamkniętej kopercie w 
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej. 
Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia wniosku decyduje data 
i godzina wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Białej.  
 
 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.834.2023

Burmistrza Białej

z dnia 10 marca 2023 r.
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WZÓR 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI  

na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 

zabytków położonych na terenie Gminy Biała 

 

I INFORMACJE OGÓLNE 

1.  Nazwa podmiotu  

adres  

adres korespondencyjny  

województwo  

powiat  

telefon  

e-mail  

2.  Nazwa zadania  

 

3.  Osoba 

odpowiedzialna 

za realizację 

zadania 

imię i nazwisko  

telefon 

kontaktowy 

 

e-mail  

4.  Szczegółowy opis zadania (w tym cel  

i spodziewane efekty zadania, w 

szczególności parametry techniczne, 

wymiary) 

 

 

5.  Planowany termin rozpoczęcia   

i zakończenia realizacji zadania    

 

 

6.  Uzasadnienie wniosku o udzielenie 

dotacji 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.834.2023

Burmistrza Białej

z dnia 10 marca 2023 r.
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7.  Miejsce 

położenia i 

dane zabytku  

adres  

Nr rejestru zabytku  

Pozycja w gminnej 

ewidencji zabytków 

 

 

II CZĘŚĆ FINANSOWA 

Planowane  

środki (w zł)   

wnioskowana 

wysokość dotacji 

środki własne przychody 

przewidywane  w 

związku z realizacją 

zadania 

środki  z  innych źródeł 

podmiot finansujący kwota 

     

Kosztorys (w zł) 

Kategoria kosztu  jedn. 

miary 

ilość cena 

jednostkowa 

brutto  

wartość brutto  w tym wnioskowana 

dotacja 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ŁĄCZNIE:   

 

III OŚWIADCZENIA 

 Oświadczam, że w odniesieniu do wydatków przeznaczonych do finansowania ze 
środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (poza udziałem własnym) nie 
otrzymałem na realizację Inwestycji wskazanej w niniejszym Wniosku żadnych 
środków publicznych czy innych form wsparcia ze środków publicznych, a w 
przypadku otrzymania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy 
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Zabytków nie będę wnioskował o takie dofinansowanie w odniesieniu do tych 
wydatków. 

 Oświadczam, ż przed złożeniem niniejszego Wniosku oceniłem, że: 
1. Objęte wnioskiem przedsięwzięcie ma charakter, który wyklucza uznanie 
przyznanego na jego realizację dofinansowania za pomoc publiczną, a w 
szczególności dokonałem weryfikacji, czy dofinansowanie to nie będzie powodowało 
zakłócenia konkurencji na rynku; pozostaje bez wpływu na wymianę towarów i usług 
pomiędzy państwami członkowskimi UE, wytwarzane towary /usługi mają charakter 
lokalny lub ich atrakcyjność jest ograniczona do określonego obszaru geograficznego 
(z zastrzeżeniem niewychodzenia poza granice jednego państwa), a ewentualny 
wpływ na konsumentów z sąsiednich państw członkowskich jest marginalny. 
2. W przypadku dotacji stanowiącej pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomoc taka będzie udzielana jako:  
1) pomoc de minimis na warunkach określonych w szczególności w rozporządzeniu 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 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, str. 1) 
lub 
2) pomoc inwestycyjna na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, do której 
mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 
26.06.2014, str. 1 z późn. zm.). 
 
W takim przypadku oświadczam, iż mam świadomość, że jestem podmiotem 
udzielającym pomocy publicznej. Dokonałem oceny warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej oraz jestem odpowiedzialny za wykonywanie innych zadań 
podmiotów udzielających pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r. 
poz. 743).  
W związku z powyższym oświadczam, że w przypadku ewentualnego nałożenia na 
mnie obowiązku zwrotu pomocy publicznej nie będę zgłaszał w stosunku do Gminy 
Biała, Banku Gospodarstwa Krajowego ani też do Skarbu Państwa jakichkolwiek 
roszczeń związanych z tym zdarzeniem. 
Przyjmuję do wiadomości zwolnienie Banku Gospodarstwa Krajowego i Skarbu 
Państwa z odpowiedzialności z tego tytułu.   

 Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Rządowego Programu Ochrony 
Zabytków, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 
listopada 2022 w sprawie utworzenia Rządowego Programu Ochrony Zabytków 

Miejscowość i data oraz 

pieczęć i podpis osoby 

uprawnionej do 

reprezentowania podmiotu 

 

 

 

 

UWAGA: podmioty  wypełniają pola białe.   

Załączniki1:  

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku; 
2) dokument informujący o wpisie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków; 

 
1 Załączniki powinny być dokumentami oryginalnymi lub poświadczonymi za zgodność z oryginałem. W przypadku 
wydruków z ogólnodostępnych źródeł należy wskazać źródło pochodzenia danych i datę ich pobrania.  
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3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac lub robót, 
objętych wnioskiem – w przypadku zabytków rejestrowych; 
4) zalecenia konserwatorskie – w przypadku obiektów ujętych tylko w gminnej ewidencji 
zabytków; 
5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli wymaga tego charakter prac lub robót; 
6) kosztorys prac lub robót określonych we wniosku; 
7) dokumentację fotograficzną zabytku ukazującą jego stan zachowania (od 3 do 5 zdjęć – 
wydruk lub forma cyfrowa na nośniku danych) 
8) w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, a uzyskana pomoc będzie pomocą de 
minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i w rybołóstwie - wszystkie zaświadczenia, 
oświadczenia i informacje wymagane zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wraz z wypełnionym, w tym 
wypełniony formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 
marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o 
pomoc de minimis. W przypadku, gdy dotacja dotyczy podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą, uzyskana pomoc będzie pomocą de minimis i będzie udzielana zgodnie z 
rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 
352 z 24.12.2013 r.).  
 

UWAGA:  

W konsekwencji prowadzenia konkursu w oparciu o nabór do Rządowego Programu 

Odbudowy Zabytków niezałączenie dokumentów wymienionych w pkt 3,4,5 nie eliminuje 

wniosku z aplikacji o dotację.  Dokumenty te będą niezbędne do przedłożenia w przypadku 

otrzymania środków finansowych z Rządowego Programu Ochrony Zabytków. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie BIP Gminy 

Biała w zakładce Urząd Miejski - ochrona danych osobowych. 
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KARTA OCENY WNIOSKU 

o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie roboty budowlane 

przy zabytku, dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

 

Wnioskodawca 

 

 

 

 

Nazwa zadania  

 

 

 

Dane zabytku  

 

 

 

 

 

 

I. KRYTERIA FORMALNE  

 

Lp. Kryterium 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 

opolskiego lub gminnej ewidencji 

zabytków i znajduje się na stałe w granicach 

administracyjnych Gminy Biała? 

   

4. Poprawność wniosku    

1) Czy wniosek został sporządzony na 

prawidłowym formularzu? 

   

2) Czy wypełniono wszystkie wymagane pola 

wniosku? 

   

5. Poprawność rachunkowa budżetu zadania    

6. Kompletność wniosku 

 

   

1) Czy Wnioskodawca dołączył dokument 

potwierdzający posiadanie tytułu prawnego 

do nieruchomości lub jego wyposażenia? 

   

2) Czy do wniosku dołączono kosztorys prac lub 

robót budowlanych dotyczący realizowanego 

zadania? 

   

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.834.2023

Burmistrza Białej

z dnia 10 marca 2023 r.
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3)  Czy do wniosku dołączono pozwolenie 

konserwatora zabytków / pozwolenie na 

budowę/ zalecenia konserwatora/ zgłoszenie 

robót budowlanych? – jeżeli dotyczy  

   

4) Czy do wniosku dołączono fotograficzną 

dokumentację zabytku? 

   

5) 

 

Czy do wniosku dołączono informację 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? – 

jeśli dotyczy  

   

 

Weryfikacja formalna    POZYTYWNA  /  NEGATYWNA* 

UWAGI: 

    *niewłaściwe skreślić  

 

 

II. KRYTERIA MERYTORYCZNE 

 

 

Lp. Kryterium merytoryczne 
Liczba 

punktów 
Uwagi 

1 Dostępność obiektu na potrzeby społeczne, 

turystyczne, kulturalne lub edukacyjne (1-10 

pkt.): 

- obiekt dostępny – 10 pkt. 

- obiekt niedostępny – 1 pkt. 

  

2 Zawansowanie prac (w zakresie 

wnioskowanego zadania)  ( 0-5 pkt) 

  

3 Czas realizacji zadania (1-5 pkt) : 

- realizacja do 12 m-cy  - 5 pkt 

- realizacja ponad 12 m-cy – 1 pkt 

  

 
 Suma przyznanych punktów   

 

 

Podpis członka komisji: 

1. .........................................................................................    

 

Biała, dnia ……………………….. 
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