
ZARZĄDZENIE NR 24/2023 
Wójta Gminy Łańcut 
z dnia 6 marca 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do 
udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 9 ust. 2 Uchwały 
Nr XXXIX/656/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji z budżetu Gminy Łańcut na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji 
zabytków na terenie Gminy Łańcut zarządzam co następuje: 

§1 
1. Ogłaszam termin przyjmowania wniosków proponowanych do zgłoszenia 

o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków od dnia 
06 marca 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. do godz. 15 0 0 . 

2. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a, 
37-100 Łańcut (biuro obsługi mieszkańca) lub korespondencyjnie za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 896) lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki 
ePUAP Gminy Łańcut: /gminalancut/esp 

3. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Łańcut. 
4. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji 
zabytków określa Uchwała Nr XXXIX/656/23 Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 
2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łańcut na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Łańcut 
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 16 lutego 
2023 r. pod poz. 999. 

5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 
w gminnej ewidencji zabytków stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/656/23 
Rady Gminy Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 
z budżetu Gminy Łańcut na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji 
zabytków na terenie Gminy Łańcut. 

6. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków 
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem: 



https://www.bqk.pl/proqramv-i-fundusze/proqramv/rzadowv-program-odbudowv-
zabytkow/ 

7. Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina 
Łańcut, po ich pozytywnej weryfikacji zgłosi do udzielenia dotacji w ramach 
ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
9. W przypadku otrzymania przez Gminę Łańcut dofinansowania w ramach 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację konkretnego zadania, 
potwierdzonego promesą inwestycyjną zostanie podpisana umowa z Wnioskodawcą 
tego zadania o udzielenie dotacji. 

§2 
1. Powołuję komisję ds. weryfikacji wniosków proponowanych do zgłoszenia 

o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków powołuję Komisję 
w składzie: 
1) Mariusz Pieniążek - przewodniczący komisji 
2) Anna Rochecka - członek komisji 
3) Agnieszka Szpytma - członek komisji 

2. Zadaniem Komisji jest weryfikacja wniosków złożonych w terminie, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 według zasad określonych w Uchwale Nr XXXIX/656/23 Rady Gminy 
Łańcut z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy 
Łańcut na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy 
Łańcut. 

3. Wnioski złożone po terminie lub złożone przez podmioty nieuprawnione podlegają 
odrzuceniu. 

4. Wnioski niekompletne jeżeli nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie 
podlegają odrzuceniu. / 

5. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Łańcut wyniki weryfikacji wniosków w formie 
protokołu podpisanego przez Przewodniczącego Komisji. / 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łańcut. A\ 

lk WÓJT 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jbflub Czarnota 
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