
 

Zarządzenie  Nr BR.120.54.2018 

Burmistrza Miasta Kluczborka 

z dnia  13 grudnia  2018 r. 

 

w sprawie oceny wniosków o udzielenie dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, 

restautorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018r., poz. 994 z późn. zm. )  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.1. W celu oceny wniosków o udzielenie dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, 

restautorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków powołany zostanie  Zespół Konsultacyjny 

ds. oceny wniosków o udzielenie  dotacji w 2019r. 

2.W skład Zespołu Konsultacyjnego  ds. oceny wniosków o udzielenie  dotacji w 2019r. 

wejdą: 

1) co najmniej  dwóch  przedstawicieli Rady Miejskiej w Kluczborku; 

2) co najmniej czterech  przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Kluczborku; 

3) jeden  przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kluczborku - pracownik ds. ochrony 

zabytków. 

3. Zespół Konsultacyjny ds. oceny wniosków o udzielenie  dotacji w 2019r. powołuje 

Burmistrz Miasta Kluczborka w drodze zarządzenia. 

§ 2. Zadaniem Zespołu Konsultacyjnego  ds. oceny wniosków o udzielenie  dotacji w 2019r.   

jest w szczególności: 

1) ocena merytoryczna złożonego  wniosku, jego zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań 

Gminy Kluczbork  w sferze  ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

2) ocena wartości historycznej zabytku; 

3) ocena znaczenia zabytku dla Gminy Kluczbork ze względu na jego lokalizację, historię i 

stan techniczny; 

4) ocena konieczności przeprowadzenia prac objętych wnioskiem, przy uwzględnieniu  stanu  

technicznego zabytku; 

5) sprawdzenie kosztorysu  lub kalkulacji kosztu realizacji prac objętych wnioskiem. 

§ 3. Kryteria oceny wniosków  o udzielenie  dotacji w 2019r.: 

1)konieczność przeprowadzenia prac wynikająca  ze stanu technicznego zabytku – 0 - 30 pkt. 

2/znaczenie  zabytku  ze względu na jego lokalizację  i  wartość historyczną dla Gminy 

Kluczbork  –  0 - 20pkt. 

3/ocena budżetu przedstawionego  we wniosku –relacja między wnioskowaną  kwotą dotacji 

a wkładem własnym – 0 – 20pkt. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

/-/ Jarosław Kielar 

Burmistrz Kluczborka 

 

         


