
Projekt    

 

UCHWAŁA NR ……./2017 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ……............. 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art.12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 

samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 

1446 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. 

j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwały Nr XXVII-201/2009 Rady Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z 

budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego 

(t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 6227), nie stanowiących własności Powiatu, Rada 

Powiatu Wołomińskiego uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu 

Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu, podanym niżej wnioskodawcom: 

1. Henryce Suchenek i Ewie Suchenek, ul. -----,  05-240 Tłuszcz – na zadanie: 

wykonanie projektu budowlanego na remont dachu zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego dla budynku dawnego spichlerza (obecnie budynek 

mieszkalny) ul. ------, 05-240 Tłuszcz, wpisanego do rejestru zabytków Województwa 

Mazowieckiego pod nr A-418 z dn. 05.04.1962 r., w wysokości:……... zł  

(słownie:…………………); 

2. Wspólnocie Mieszkaniowej, ul. Ogrodowa 9, 05-200 Wołomin – na zadanie: prace 

remontowo-konserwatorskie przy dekoracjach malarskich znajdujących się na klatce 

schodowej kamienicy ul. Ogrodowa 9 w Wołominie, wpisanych do rejestru zabytków 

Województwa Mazowieckiego pod nr B-389  z dn. 08.04.2015 r., w wysokości:…… 

zł  (słownie:……………); 

 

§ 2 

1. Dotacje, o których mowa w § 1 zaplanowane zostały w budżecie Powiatu 

Wołomińskiego na rok 2017 w dziale 921 - Kultura, w rozdziale 92120 - Ochrona 

zabytków  i opieka nad zabytkami, w paragrafie 2720 – Dotacje celowe z budżetu na 

finasowanie i lub dofinasowanie prac remontowych i konserwatorskich przy obiektach 

zabytkowych. 

2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz jej przeznaczenie i zasady rozliczenia 

środków określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Powiatem Wołomińskim 

a dotowanymi wnioskodawcami, o których mowa w § 1. 



 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 W naborze od 02.01.2017 r. do 28.02.2017 r. wpłynęły trzy wnioski o przyznanie 

dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do  rejestru zabytków, położonych na terenie 

Powiatu. 

 

L.p. Data 

wpływu  

Nazwa i adres 

Wnioskodawcy/ 

Władającego 

zabytkiem  

 

Nazwa zadania przy 

zabytku 

 

Nr i data 

wpisu  

do rejestru 

zabytków 

  

Wnioskowana 

kwota i  % 

udziału  

w całości 

kosztów 

1. 27.02. 

2017 

 

Henryka 

Suchenek  

i Ewa Suchenek 

ul. -------------,  

05-240 Tłuszcz 

 

Wykonanie projektu 

budowlanego na remont 

dachu zgodnie  

z przepisami prawa 

budowlanego dla 

budynku dawnego 

spichlerza (obecnie 

budynek mieszkalny) ul. 

-----, Tłuszcz 

A-418 

z dn. 

05.04.1962r. 

3 000,00 

co stanowi 

100% kosztu 

projektu 

2. 27.02. 

2017 

 

 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

ul. Ogrodowa 9, 

05-200 Wołomin 

 

Prace remontowo-

konserwatorskie przy  

dekoracjach malarskich 

znajdujących się na 

klatce schodowej 

kamienicy ul. Ogrodowa 

9 w Wołominie 

  

 B-389 

 z dn. 

08.04.2015r. 

20 000,00 

co stanowi 

36% 

kosztów  

3. 28.02. 

2017 

 

 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

Św. Stanisława 

Biskupa 

Męczennika  

Postoliska,  

Pl. 3 Maja 17,  

05-240 Tłuszcz 

Przeprowadzenie prac 

konserwatorskich przy 

nagrobkach na 

cmentarzu parafialnym 

w Postoliskach:  

Ks. Ignacego 

Batogowskiego,  

Mariana i Florentyny 

Koskowskich z Mokrej 

Wsi, Mateusza 

Murawskiego 

A-554 

z dn. 

30.01.1986r. 

25 047,96 

co stanowi 

28% 

Kosztów 

 

UWAGA: 

Wniosek 

niekompletny  

 

Wnioskodawcy, wymienieni powyżej, spełniają kryteria w zakresie posiadania tytułu 

prawnego władania zabytkiem. Obiekty uwzględnione we wnioskach, wskazane jako zabytki, 

przy których prace konserwatorskie lub restauratorskie są przedmiotem ubiegania się  

o przyznanie dotacji, spełniają kryteria w zakresie: statusu i formy ochrony konserwatorskiej, 

lokalizacji oraz nie stanowią własności Powiatu. 

 

 

 



Wniosek nr 1 złożony przez Henrykę Suchenek i Ewę Suchenek o dotację na wykonanie 

projektu budowlanego zgodnego z przepisami prawa budowlanego dla budynku dawnego 

spichlerza (obecnie budynek mieszkalny), ul. ------ w Tłuszczu,  A-418 z dn. 05.04.1962 r. 

- spełnia kryteria określone w „zasadach  udzielania dotacji”.  

Zakres rzeczowy prac objętych wnioskiem o przyznanie dotacji  mieści się w katalogu prac 

przewidzianych do sfinansowania nakładów koniecznych  określonych przez Powiat. 

Właścicielki uzyskały pozwolenie na wykonanie prac w budynku dawnego spichlerza: 

 Pozwolenie na wykonanie prac polegających na częściowej wymianie więźby 

dachowej oraz pokrycie dachu blachodachówką – decyzja nr 35/2017  

z dn. 13.01.2017 r. wydana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Warszawie 

 Wniosek o pozwolenie na budowę na wykonanie prac polegających na 

częściowej wymianie więźby dachowej oraz pokrycie dachu blachodachówką 

– złożony do Starosty Wołomińskiego w dn.15.02.2017 r., którego niezbędnym 

załącznikiem jest projekt budowlany. 

 

Zgodnie z wnioskiem oraz dołączonymi załącznikami, koszt  realizacji prac wyniesie 

38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) oraz koszt projektu budowlanego 

3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), co stanowi łącznie 41 000,00 zł (słownie: 

czterdzieści jeden tysięcy złotych). Wnioskodawca wystąpił  do Powiatu Wołomińskiego  

o kwotę dotacji w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), co stanowi 100% 

kosztów projektu lub 13,67 % całości kosztów. Wnioskodawca nie wykazał żadnych prac 

konserwatorskich wykonanych w okresie ostatnich 5 lat w zabytku, ani uzyskanych środków 

publicznych w okresie ostatnich 3 lat przeznaczonych na  realizację  robót w tym obiekcie.  

 

Wniosek nr 2 złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową o dotację na prace konserwatorskie  

i restauratorskie przy dekoracjach malarskich znajdujących się na klatce schodowej 

kamienicy ul. Ogrodowa 9 w Wołominie,  B-389 z dn.08.04.2015 r. - spełnia kryteria 

określone w „zasadach  udzielania dotacji”.  

Zakres rzeczowy prac objętych wnioskiem o przyznanie dotacji  mieści się w katalogu prac 

przewidzianych do sfinansowania nakładów koniecznych określonych przez Powiat. 

Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała niezbędne pozwolenie na wykonanie prac w kamienicy: 

 Pozwolenie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy 

malowidłach znajdujących się  na ścianach klatki schodowej w kamienicy przy 

ul. Ogrodowej 9 w Wołominie – decyzja nr 195/2017 z dn. 23.02.2017 r. 

wydana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Warszawie 

 

Zgodnie z wnioskiem oraz dołączonymi załącznikami, koszt  realizacji I etapu  prac  wyniesie 

55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wnioskodawca wystąpił  do Powiatu 

Wołomińskiego o kwotę dotacji w wysokości 20 000,00 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych), co stanowi 36% kosztów. Wnioskodawca wykazał  prace remontowe wykonane  

w zabytku w okresie ostatnich 5 lat, polegające na wykonaniu instalacji z.w, c.w  

i c.o  na kwotę 70 000,00   zł. Wnioskodawca nie wykazał uzyskanych środków publicznych 

w okresie ostatnich 3 lat przeznaczonych na  realizację  robót w tym obiekcie.  

 

Wniosek nr 3 złożony przez Parafię Rzymskokatolicką Św. Stanisława Biskupa Męczennika 

w Postoliskach  o dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobkach  

na cmentarzu parafialnym w Postoliskach: Ks. Ignacego Batogowskiego, Mariana  



i Florentyny Koskowskich z Mokrej Wsi, Mateusza Murawskiego, A-554 z dn. 30.01.1986 r. 

- spełnia kryteria określone w „zasadach  udzielania dotacji”.  

Zakres rzeczowy prac objętych wnioskiem o przyznanie dotacji mieści się w katalogu prac 

przewidzianych do sfinansowania nakładów koniecznych określonych przez Powiat. Parafia 

wszczęła procedurę o uzyskanie pozwolenie na wykonanie: 

 prac konserwatorskich i restauratorskich przy nagrobkach na cmentarzu 

parafialnym w Postoliskach: Ks. Ignacego Batogowskiego, Mariana  

i Florentyny Koskowskich z Mokrej Wsi, Mateusza Murawskiego – wniosek 

w dn. 20.02.2017 r. złożony do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Warszawie 

 

UWAGA: Wnioskodawca nie uzyskał zgody MWKZ na wykonanie prac konserwatorskich  

wskazanych we wniosku i nie uzupełnił wniosku. Zgodnie z  §10 ust.3 uchwały Nr XXVII-

201/2009 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009 r., z przyczyn formalnych 

wniosek niekompletny został odrzucony. 

 

Zgodnie z § 10 uchwały Nr XXVII-201/2009 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 

stycznia 2009  r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego decyzję o przyznaniu i wysokości 

dotacji podejmuje Rada Powiatu Wołomińskiego. Przy ocenie wniosków Rada bierze pod 

uwagę: 

1) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów, 

2) rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej, promowaniu kultury i historii,  

3) rangę zabytkowo-artystyczną obiektu, 

4) stan zachowania obiektu, 

5) ewentualny fakt kontynuowania prac. 

 

 

 

 

 

 

 


