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      Załącznik do Zarządzenia Nr  4.2023 

Wójta Gminy Kulesze Kościelne  

z dnia 24 stycznia 2023 r. 
 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych  

do zgłoszenia do dofinansowania  

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  

 

      Wójt Gminy Kulesze Kościelne, w związku z  Uchwałą Nr 232/2022 Rady  Ministrów z dnia 

23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytów, ogłasza 

nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.  

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia inwestycji, które Gmina Kulesze 

Kościelne zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków. 

I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania 

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować  

o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych  

z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej  

w art. 22 ustawy. 

II. Zasady udzielenia dotacji: 

1. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub jednostkom niezaliczonym do sektora 

finansów publicznych, posiadającym tytuł prawny do zabytku.  

2. Dotacja może zostać przyznana na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia  

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

3. Dotacja może być przyznana w wysokości nie wyższej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego 

rozumianego jako całkowita łączna wartość wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zadania 

inwestycyjnego, w tym wartość ceny dostaw określonych w umowie lub umowach mających na 

celu realizację zadania inwestycyjnego. 

4. Wnioskodawca dotacji zapewnia co najmniej 2% wkład własny. W przypadku gdy wartość 

ostateczna zadania inwestycyjnego ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego 

wnioskodawcy, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie  

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia 

różnicy pomiędzy wartością przewidywaną a wartością ostateczną, zwiększając tym samym 

udział własny w sfinansowaniu zadania inwestycyjnego. 

5. W przypadku otrzymania przez Gminę Kulesze Kościelne dofinansowania w ramach  Rządowego 

Programu Odbudowy Zabytków na realizację konkretnego zadania, z wnioskodawcą takiego 
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zadania będzie podpisana umowa o udzielenie dotacji, określająca szczegółowe  

i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania. 

6. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego 

Programu Odbudowy Zabytków. 

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:   

1. Wnioski należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych ul. Główna 6,  

18-208 Kulesze Kościelne, w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. do godz. 16:00, za pomocą 

formularza wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wnioski złożone po 

terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

2. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:  

1) do 150 000 złotych,  

2) do 500 000 złotych, 

      3) do 3 500 000 złotych.  

3. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie  

z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu  

i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów. 

4. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela:  

Adrian Pogorzelski tel. 86 476 90 10 wew. 18 

5. Do wniosku należy dołączyć:   

1) dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia  

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji 

zabytków wskazanej w art. 22 ustawy,  

2)  dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku. 

IV. Zasady wyboru wniosków  

1. Wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy Kulesze Kościelne uwzględniając: 

 możliwość realizacji zadania przez Wnioskodawcę, 

 stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.  

2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie. 

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania dotacji 

jest uzyskanie przez Gminę promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy 

Zabytków.  

4. Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres 

wskazany we wniosku oraz udostępniona na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w 

Kuleszach Kościelnych. 
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