
ZARZĄDZENIE NR 316 
WÓJTA GMINY WIERZCHOWO 

z dnia 9 września 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 

w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Wierzchowo 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/260/2022 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy 
Wierzchowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 2544) Wójt Gminy 
Wierzchowo zarządza, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków położonym na obszarze gminy Wierzchowo. 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchowo. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych i promocji gminy Urzędu Gminy Wierzchowo. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Jan Szewczyk 
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Załącznik do zarządzenia Nr 316 

Wójta Gminy Wierzchowo 

z dnia 9 września 2022 r. 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały Nr XLIII/260/2022 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy 
Wierzchowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 2544) 

Wójt Gminy Wierzchowo 
ogłasza 

otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych na prace konserwatorskie,  
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 

w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Wierzchowo 

I.  Rodzaj zadania publicznego: 

Konkurs ofert dotyczy wniosków o udzielenie dotacji na Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 
położonym na obszarze gminy Wierzchowo. 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w pkt. I. 

Na realizację zadań przeznaczone są środki finansowe w wysokości: 8 000,00 zł. 

III.  Zasady przyznawania dotacji 

1. Udzielenie dofinansowania nastąpi z zastosowaniem przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami. 

3. Kserokopie wymaganych załączników należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji. 

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

5. Warunkiem przekazania dotacji na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy jest zawarcie umowy 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wniosek o dotację stanowi załącznik do umowy. 

IV.  Termin i warunki realizacji zadania 

1. Zadania, które są przedmiotem konkursu mogą być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 
2022 roku. 

2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawarta umową oraz obowiązującymi 
standardami i przepisami w zakresie opisanym w zawartej umowie. 

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną uregulowane 
w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Wójtem Gminy Wierzchowo. 

V.  Termin składania ofert 

1. Wniosek wraz z załącznikami należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzchowo lub za 
pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Wierzchowo ul. Długa 29, 78 – 530 Wierzchowo do dnia 23 
września 2022 r. do godz. 1400. O terminie złożenia oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu 
Gminy Wierzchowo. 
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2. Wniosek musi być dostarczony lub przesłany w zamkniętej kopercie, którą należy opatrzyć dopiskiem: 
„Konkurs otwarty wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na 
obszarze gminy Wierzchowo w 2022 r.”. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

a) aktualną fotograficzną dokumentację stanu istniejącego zabytku ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku 
objętej wnioskiem; 

b) dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków: aktualne na dzień składania wniosku pozwolenie 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub innego właściwego miejscowo organu 
ochrony zabytków (miejski/gminny/powiatowy konserwator zabytków) na przeprowadzenie prac, które mają być 
przedmiotem dotacji lub zalecenia konserwatorskie na wykonanie dokumentacji, która ma być przedmiotem 
dotacji; 

c) dla zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ): aktualną na dzień składania wniosku opinię 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub innego właściwego miejscowo organu 
ochrony zabytków (miejski/gminny/powiatowy konserwator zabytków), wskazującą konieczność wykonania 
wnioskowanych prac w obiekcie objętym GEZ lub inne poświadczenie z właściwego miejscowo organu 
prowadzącego GEZ wskazujące konieczność wykonania wnioskowanych prac; 

d) oświadczenie, że zabytek nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej; 

e) dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków - kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków (z załącznikami, 
jeśli występują) a dla zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) - kopię karty GEZ lub inne 
poświadczenie z właściwego miejscowo organu o ujęciu wnioskowanego obiektu w GEZ; 

f) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli prace wymagają takiego pozwolenia. 

4. Druk wniosku o udzielenie dotacji można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Wierzchowo – 
www.wierzchowo.pl   zakładka Gmina - Konkursy, z Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wierzchowo.pl   
lub otrzymać w Urzędzie Gminy Wierzchowo  
pok. 16. 

5. Wnioski złożone na innych formularzach niż określone w pkt. 1 powyżej lub po terminie nie będą 
rozpatrywane. 

6. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby wniosków, 
wszystkie zostaną odrzucone. 

7. Wnioski o udzielenie dotacji należy opracować w języku polskim. 

8. Wniosek o udzielenie dotacji oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu. 

VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru wniosków: 

1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 20 dni od upływu terminu na składanie ofert. 

2. Wybór wniosków nastąpi w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków. Oceny dokona 
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, powołana przez Wójta Gminy Wierzchowo. 

3. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji dokonanie wyboru nastąpi w oparciu o: 

a) celowość oferty, jej zakres rzeczowy i dostępność; 

b) posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, rzeczowego 
i ekonomicznego; 

c) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi; 

d) osiągnięcia i doświadczenia w realizacji innych zbliżonych do wyżej wymienionego zadania; 

e) posiadanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa; 

f) rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy. 
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4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję innych, niż wymienione w pkt. 3 powyżej, braków formalnych, 
Komisja wzywa do ich uzupełnienia lub wniesienia poprawek w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego lub 
telefonicznego powiadomienia. Nie zastosowanie się do wezwania Komisji w wymaganym terminie będzie 
skutkowało odrzuceniem wniosku. 

5. Ocena Komisji Konkursowej zostanie przekazana Wójtowi Gminy Wierzchowo, który podejmie ostateczną 
decyzję w sprawie wysokości przyznanej dotacji. 

6. O wynikach postępowania konkursowego podmioty biorące udział w konkursie zostaną powiadomione 
pisemnie. 

7. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Wierzchowo, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchowo i na stronie internetowej 
www.wierzchowo.pl. 

8. Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane. 

VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2021 roku oraz wysokości dotacji 
przekazanych na ich realizację. 

  
Rok 2021 

 
w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 
0,00 zł 

VIII.  Regulacje końcowe 

1. Wójt Gminy Wierzchowo zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia 
terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

2. Podmioty, których projekty otrzymały dotację są zobowiązane do informowania odbiorców projektu o źródle 
pochodzenia funduszy zgodnie z warunkami umowy o dotację. 

3. Niepodpisanie umowy skutkuje wykluczeniem stowarzyszenia z ubiegania się o środki       z budżetu Gminy 
Wierzchowo przez okres 3 lat. 

4. Informacji w sprawie konkursu udziela: Renata Borowczyk – inspektor ds. pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych i promocji gminy Urzędu Gminy Wierzchowo, pokój nr 16 tel. 94 36 18 327 wew. 30 w godzinach 
pracy Urzędu. 
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