Wersja elektroniczna
Uchwała Nr 2/2018
Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
w sprawie
zmian w Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych
ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, działając na podstawie § 12
ust. 2 pkt d) Regulaminu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, po wysłuchaniu
opinii Komisji Prawno-Organizacyjnej SKOZK i dyskusji przeprowadzonej na posiedzeniach
w dniu 14 marca 2018 roku i 12 kwietnia 2018 roku postanawia, co następuje:
§1
W Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjętych Uchwałą Nr 6/2016 Prezydium Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 17 czerwca 2016 roku, z późniejszymi
zmianami, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o treści:
„7. W sprawach związanych z udzielaniem dofinansowań z Narodowego
Funduszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)”.
2. § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Środki finansowe Narodowego Funduszu mogą być dysponowane przez jego
ustawowego dysponenta, którym jest Społeczny Komitet Odnowy Zabytków
Krakowa, zwany dalej „Społecznym Komitetem”, jako dofinansowanie
wspierające i uzupełniające działania właścicieli lub posiadaczy zabytków,
zwanych dalej „beneficjentami”, w zakresie konserwacji, restauracji i robót
budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
nieruchomych, położonych w granicach administracyjnych miasta Krakowa, ze
szczególnym uwzględnieniem obszaru wpisanego w 1978 r. na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO i obszarów uznanych za pomniki historii zarządzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania
za pomnik historii (Monitor Polski z 1994 r. Nr 50, poz. 418), rozporządzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania
za pomnik historii „Tyniec – zespół opactwa benedyktynów” (Dz. U. z 2017 r.
poz. 667) i rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22
listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kraków – Kopiec
Kościuszki z otoczeniem” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2267), zwanych dalej
„zabytkami”.
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3. Po § 17 ust. 4 pkt b) dodaje się pkt c) o treści:
„c) uwierzytelnione kopie posiadanych przez wnioskodawcę ważnych pozwoleń
na budowę i pozwoleń konserwatorskich lub postanowień niezbędnych do
realizacji wnioskowanego zadania, wydanych na podstawie rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę
Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265), a
jeżeli wnioskodawca nie posiada takich decyzji w chwili składania wniosku –
w przypadku zadań lub przedsięwzięć wieloletnich etapowanych
nieobejmujących robót budowlanych poświadczenie wystąpienia o wydanie
pozwolenia konserwatorskiego lub poświadczenie wystąpienia o wydanie
postanowienia zatwierdzającego pod względem konserwatorskim program
prac konserwatorskich stanowiący podstawę ubiegania się o wydanie
pozwolenia konserwatorskiego, zaś w przypadku zadań lub przedsięwzięć
wieloletnich etapowanych obejmujących roboty budowlane poświadczenie
wystąpienia o wydanie pozwolenia na budowę lub poświadczenie
wystąpienia o wydanie pozwolenia konserwatorskiego lub poświadczenie
wystąpienia o wydanie postanowienia zatwierdzającego pod względem
konserwatorskim projekt budowlany stanowiący podstawę ubiegania się o
wydanie pozwolenia konserwatorskiego.
4. W § 17 ust. 5 skreśla się pkt d);
5. W § 17 ust. 6 skreśla się pkt e);
6. W § 17 skreśla się ust. 10;
7. W § 17 dotychczasowe ust. 11, 12 i 13 stają się odpowiednio ust. 10, 11 i 12;
8. § 22 ust. 4 pkt e) otrzymuje brzmienie:
„e) zobowiązanie beneficjenta do zakończenia procedury wyboru wykonawcy
prac objętych zadaniem w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy
o dofinansowanie, do przekazania uwierzytelnionych kopii dokumentów
potwierdzających poprawność przeprowadzonej procedury wraz z kopią
wybranej oferty w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia wyniku
postępowania oraz do przekazania uwierzytelnionej kopii umowy zawartej z
wybranym wykonawcą wraz z kosztorysami obejmującymi zakres prac
będących przedmiotem dofinansowania w terminie do 7 dni od daty jej
podpisania, pod rygorem możliwości ograniczenia wysokości udzielonego
dofinansowania lub cofnięcia decyzji o jego przyznaniu przez Społeczny
Komitet na wniosek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;”
9. § 22 ust. 4 pkt i) otrzymuje brzmienie:
„i) zobowiązanie beneficjenta do zapewnienia wymaganego przepisami prawa
nadzoru realizowanych przez wykonawcę prac przez osoby spełniające
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warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz.1332 z późn. zm.), w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.)
oraz rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z
2017 r. poz. 1265);”
10. § 22 ust. 4 pkt k) otrzymuje brzmienie:
„k) zobowiązanie beneficjenta do przedłożenia w Biurze Społecznego Komitetu
w formie elektronicznej najpóźniej na 16 dni roboczych przed terminem
końcowym składania ofert w przypadku wyboru wykonawcy projektu
kluczowego lub najpóźniej na 11 dni roboczych przed terminem końcowym
składania ofert w przypadku wyboru wykonawcy zadania niebędącego
częścią projektu kluczowego lub wyboru wykonawcy przedsięwzięcia
wieloletniego etapowanego informacji o sposobie wyboru wykonawcy prac
objętych zadaniem lub przedsięwzięciem, celem publikacji tych informacji na
stronie internetowej Społecznego Komitetu;”
11. W § 22 ust. 4 dodaje się punkty u) i w) o treści:
„u) Zobowiązanie beneficjenta do złożenia w Małopolskim Urzędzie
Wojewódzkim sprawozdania końcowego z wykonania zadania w terminie do
15 stycznia roku następującego po roku, w którym realizowane było zadanie
dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu, a w przypadku gdy
beneficjent zadeklarował możliwość odzyskania w części podatku VAT – do
końca lutego roku następującego po roku, w którym realizowane było zadanie
dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu;
w) zobowiązanie beneficjenta do przedłożenia w Małopolskim Urzędzie
Wojewódzkim informacji o wysokości wydatkowanych środków własnych
beneficjenta na inne prace remontowo-konserwatorskie w obiekcie, w którym
realizowane były prace objęte dofinansowaniem ze środków Narodowego
Funduszu (poza wydatkami określonymi w umowie).”
§2
1. Upoważnia się Przewodniczącego SKOZK do bezzwłocznego przedłożenia niniejszej
uchwały Wojewodzie Małopolskiemu z wnioskiem o jej zastosowanie w działalności
Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
2. Zobowiązuje się Przewodniczącego SKOZK do ogłoszenia tekstu jednolitego Zasad
finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjętych Uchwałą Nr 6/2016 Prezydium Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 17 czerwca 2016 roku z uwzględnieniem
późniejszych zmian. Ogłoszenie tekstu jednolitego następuje poprzez publikację w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa

Sekretarz
Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa
/-/

/-/

Maciej Wilamowski

Prof. Franciszek Ziejka
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