Załącznik
do Uchwały Nr 397/2020
Zarządu Powiatu Ostrołęckiego
z dnia 10 czerwca 2020r.

OGŁOSZENIE
działając na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2020r. 282) oraz uchwały Nr XLIX/355/2018
Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego

Zarząd Powiatu w Ostrołęce
ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonym na obszarze
Powiatu Ostrołęckiego.
I. Postanowienia ogólne.
Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r. poz. 282) oraz postanowieniami zawartymi
w Uchwale Nr XLIX/355/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu
Ostrołęckiego
1.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o uzyskanie dotacji jest 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 albo stosunku zobowiązaniowego.
2.
Dotacja może być udzielona na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1) znajduje się na terenie Powiatu Ostrołęckiego;
2) jest dostępny publicznie;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców
Powiatu Ostrołęckiego;
4) jest wpisany do rejestru zabytków.
3.
Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
II.

Rodzaj zadań

Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady
konieczne na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
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.
III. Wysokość środków finansowych
Kwota przeznaczona na dotacje jest określona na podstawie uchwały budżetowej Rady
Powiatu w Ostrołęce na 2020r. Wysokość środków na realizację zadań wyłonionych w
konkursie w 2020r. wynosi 300 000 zł. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50%
nakładów koniecznych do wykonania prac. Łączna kwota dotacji na zadanie będące
przedmiotem wniosku, udzielonych ze środków publicznych przez podmioty do tego
uprawnione, nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych na jego
wykonanie.
IV. Termin i warunki składania ofert.
1.
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji jest 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 albo stosunku zobowiązaniowego.
2.
Oferty wypełnione pismem maszynowym wraz z załącznikami należy złożyć
do dnia 22.06.2020 r. do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 5, II piętro p. 35 bądź przekazać pocztą na wskazany
wyżej adres. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Starostwa Powiatowego
w Ostrołęce lub data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą
elektroniczną.
3.
Wzór wniosku o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu
Ostrołęckiego znajduje się na stronie internetowej www.powiatostrolecki.pl. Druki można
również pobierać w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Promocji i Rozwoju, pl.
Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka, pok. 35.
4.
Oferty złożone na innych drukach, niekompletne, wypełnione odręcznie lub złożone
po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
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5.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub
przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
1.
Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Zarząd Powiatu na podstawie
opinii przedstawionej przez komisję oceniającą. Od podjętych decyzji nie przysługuje
odwołanie.
2. Skład Komisji pracy określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu.
3.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu miesiąca od
ostatecznego terminu składania ofert, określonego w rozdziale IV, ust. 2.
4.
Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale II
nastąpi w oparciu o ocenę formalną oraz merytoryczno-ekonomiczną oferty.
5.
Ocenie formalnej poddawane zostaną wyłącznie te oferty, które zostały złożone
zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale V. Oceny formalnej oferty dokonuje Wydział
Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego. W trakcie oceny formalnej sprawdzane jest czy:
1) oferta została złożona w terminie,
2) oferta została wypełniona kompletnie i pismem maszynowym,
3) załączono komplet wskazanych we wniosku załączników,
4) oferent jest podmiotem uprawnionym do złożenia oferty,
5) czy wniosek dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków i znajdującego się na stałe w
granicach administracyjnych powiatu ostrołęckiego,
6) czy wniosek jest złożony na realizację jednego z zadań konkursu.
6.
Oceny merytoryczno-ekonomicznej oferty dokonuje Komisja Oceniająca, stosując
poniżej przedstawione kryteria i ocenę punktową. Oferty, które uzyskają minimum 15 pkt,
zostaną zakwalifikowane do dofinansowania. Łączna ilość punktów – 25.
Kryteria

1.

2.

3.

4.

Znaczenie zabytku dla Powiatu
Ostrołęckiego: wartość artystyczna,
naukowa, historyczna zabytku
Dostępność zabytku dla ogółu
społeczności lokalnej i turystów, oraz
rola zabytku w kształtowaniu
przestrzeni publicznej,
Konieczność prac z uwagi na stan
zachowania zabytku (ocena wg opisu
stanu zachowania z programów prac
konserwatorskich, opinie techniczne,
opisy stanu zachowania z projektów
budowlanych)
Zakres rzeczowy prac wpływający na
zabezpieczenie, utrwalenie substancji
zabytku, zahamowanie procesów

Liczba pkt. do
uzyskania
(max. 25 pkt.)

Liczba pkt.
uzyskanych

(od 0 do 6pkt.)

(od 0 do 5 pkt.)

(od 0 do 4 pkt.)

(od 0 do 4 pkt.)
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destrukcji
4.
5.

Kontynuacja prac przy zabytku
Wysokość zaangażowanych środków
własnych
Suma:

(od 0 do 3 pkt.)
(od 0 do 3pkt.)
25 pkt

VI. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być wykonane w 2020r. ( od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.). Ze środków
dotacji mogą być finansowane wydatki poniesione po podpisaniu umowy .
2.
Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3.
Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
1)
wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2)
sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie
określonym umową według wzoru.
VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji.
1.
Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
2.
Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent ma prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub
wycofania oferty.
3.
Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego
zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą
zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności
podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
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