
 

 

 

OGŁOSZENIE 

ZARZĄDU POWIATU W RADZIEJOWIE 

 

Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu 

Radziejowskiego w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków, położonym na 

terenie Powiatu Radziejowskiego. 

 

I. Rodzaj prac 

Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady 

obejmujące:  

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych; 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w 

zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich 

całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku 

kolorystyki; 

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie 

przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności; 

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, 

zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur 

spustowych; 

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, 

które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 

archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 



 

 

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów 

zabytkowego układu parku lub ogrodu; 

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania 

prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 

7-15; 

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej 

i odgromowej. 

 

 

II. Rodzaj podmiotów uprawnionych do wnioskowania o dotację: 

  

O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem 

zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z 

użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu. 

 

III. Wielkość środków zaplanowanych w budżecie na 2022 rok: 

 

Na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Radziejowskiego w 2022 roku został 

zaplanowana kwota  4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 

 

IV. Wielkość dofinansowania określona procentowo: 

 

1. Dotacja z budżetu Powiatu Radziejowskiego na wykonanie prac lub robót   

budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w  wysokości 

 do 50 % ogółu nakładów na te prace lub roboty. 

    2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową 

albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych albo, gdy sytuacja 

wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja 

może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych 

prac lub robót budowlanych. 

3. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy 

zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu 



 

 

powiatu wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie 

może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

 

V. Termin i warunki realizacji zadania: 

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2022.  

2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdania merytorycznego finansowego z 

realizacji umowy upływa w termie 30 dni od zakończenia zadania, lecz nie później niż 

do 15 grudnia 2022 r.  

3. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach określonych w pisemnej 

umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Zarządem Powiatu Radziejowskiego. 

 

VI. Kryteria wyboru wniosków do dofinansowania. 

1. Zasady udzielania dotacji określa uchwała Rady Powiatu w Radziejowie 

nr XLI/245/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.   

2. Decyzję o udzieleniu dotacji celowej podejmuje Rada Powiatu w drodze uchwały. 

3. Uchwała określać będzie: 

   1)  nazwę podmiotu otrzymującego dotację; 

2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których  wykonanie 

przyznano dotację; 

   3)  kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym. 

 

VII. Termin i miejsce przyjmowania składania wniosków:  

1. Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć w 

terminie do dnia 28 lutego 2022 r. na niżej podany adres: 

 

Starostwo Powiatowe w Radziejowie  

ul. Kościuszki 17 

88-200 Radziejów 

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w 

Radziejowie. W przypadku przesłania oferty pocztą za zachowanie terminu uważa 

się datę wpływu korespondencji do urzędu. 



 

 

2. Wniosek wraz z załącznikami winny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem 

„Wniosek o udzielenie dotacji na prace przy zabytku - dotacja 2022 r.”  

3. Druki wniosku oraz sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. 

4. Informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Organizacji, 

Nadzoru i Promocji Powiatu ul. Kościuszki 17, tel. 54 285 3018; 54 285 3553 wew. 
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        Starosta Radziejowski  

                                                                 

        Jarosław Kołtuniak  

 


