
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Nowosądeckiego
z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego

których realizację w roku 2008 wspiera Powiat Nowosądecki

Na  podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238 poz. 2390) oraz 
Uchwały nr 371/XXXIX/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 kwietnia 2006r.,  Zarząd 
Powiatu  Nowosądeckiego  ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  publicznych w 
zakresie  prac  konserwatorskich,  restauratorskich  lub  robot  budowlanych  przy  zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego, wspieranych 
z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2008.

§ 1
W dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wspierane będą zadania w zakresie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego tj.
1. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku nieruchomego jak i ruchomego,
2.  stabilizację  konstrukcyjną  części  składowych  zabytku  lub  ich  odtworzenie  w  zakresie 
niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
3.  odnowienie  lub  uzupełnienie  tynków  i  okładzin  architektonicznych  albo  ich  całkowite 
odnowienie  ich  całkowite  odtworzenie  z  uwzględnieniem charakterystycznej  dla  tego zabytku 
kolorystyki,
4. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi 
i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
5. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają 
oryginalne wykonanie z drewna części składowe i przynależności,
6. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
7. zakup i montaż instalacji przeciw włamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 2
O udzielenie dotacji na dofinansowanie prac o których mowa w § 1, mogą występować jednostki 
organizacyjne  lub  osoby  fizyczne  posiadające  tytuł  prawny  do  zabytku,  zwane  dalej 
wnioskodawcą.

§ 3
Zasady przyznawania dotacji:
1.  Warunkiem przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie,  bądź  przesłanie  w  terminie  do  dnia 
3  kwietnia  2008  r.  wniosku  zgodnego  ze  wzorem  zamieszczonym  na  urzędowej  stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (www.starostwo.nowy-sacz.pl ) w dziale 
„współpraca z organizacjami pozarządowymi”.
a. Wnioski należy składać osobiście lub przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Zabytki”,
b.  W  przypadku  przesłania  wniosku  pocztą  decyduje  data  wpływu  wniosku  do  Kancelarii 
Administracyjnej Starostwa Powiatowego.

2. Do wniosku należy dołączyć:
a. decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
b. dokumentację potwierdzającą tytuł władania zabytkiem,
c.  harmonogram  oraz  kosztorys  przewidywanych  lub  wykonywanych  prac  lub  robót  ze 
wskazaniem źródeł ich finansowania,
d. decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzanie prac lub robót 
oraz  projekt  i  pozwolenie  na  budowę,  gdy  wniosek  dotyczy  prac  lub  robót  przy  zabytku 
nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
e. informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.
3. Dotowane z budżetu powiatu mogą być tylko zadania realizowane na jego terenie.



4.  Oferty  niekompletne  i  nieprawidłowo  wypełnione  albo  złożone  po  terminie  nie  będą 
rozpatrywane.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a. wpis do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Nowosądeckiego,
b. stan techniczny obiektu,
c. znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla Powiatu,
d.  koszty  realizacji  planowanego  zadania,  ocena  kalkulacji  kosztów  zadania  pod  kątem  ich 
celowości oraz udział środków własnych i z innych źródeł finansowania – zakładani partnerzy,
e. analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach .

7. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym1 miesiąca od terminu złożenia. 
 
8. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Rada Powiatu w drodze uchwały, po zapoznaniu się 
z opinią Komisji Konkursowej. Uchwała Rady jest ostateczna.

9. Rada Powiatu zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

10. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według 
wzoru  określonego  w Rozporządzeniu  Ministra  Kultury  z  dnia  6  czerwca  2005  r.  w  sprawie 
udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ( D.U. nr 112, poz.940 ).
Wzór umowy dostępny jest na urzędowej stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

11. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 28 grudnia
2008 r.

12. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji  zadania zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnej ze 
wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra  Kultury z dnia  6 czerwca 2005 r.  w sprawie 
udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ( D.U. nr 112, poz.940 ).
Formularz sprawozdania znajduje się na urzędowej stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

13. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela
Małgorzata Skwarka, tel: 0(18)  41 41 813.

14. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w tym zakresie
wynosi w roku 2008,  28.000 zł


