
ZARZĄDZENIE NR 4/2023 
WÓJTA GMINY REGNÓW 

z dnia 16 marca 2023 roku 

w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych zgłoszeń o dofinansowanie 
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

 
 

Na podstawie art.31 i 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2023 poz. 40) oraz § 3 ust.2 pkt 2 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w 
sprawie ustanowienia Rządowego Programu odbudowy Zabytków zarządza się co następuje: 
 

§ 1. 1. Ogłasza się nabór wstępnych zgłoszeń o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wstępnego zgłoszenia o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 
nakłady konieczne stanowiące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku, o których mowa w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art.8 ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków o której mowa w art. 22 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, usytuowanym na terenie Gminy Regnów, może 
składać osoba fizyczna lub prawna, posiadająca tytuł prawny do zabytku.  

3. Wzór wstępnego zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

4. Ustala się termin składania wstępnych zgłoszeń o dofinansowanie z Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków: od 17 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r. 

5. Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Regnów, po ich 
pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków.  

6. W przypadku otrzymania przez Gminę Regnów dofinansowania w ramach w/w Programu na 
realizację konkretnego zadania zostanie podpisana umowa z Wnioskodawcą tego zadania o 
udzielenie dotacji. 

 
§ 2. Do wyłonienia zadań, które Gmina Regnów, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do 

dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków powołuje się 
Komisję w składzie:  

1. Małgorzata Foks - przewodniczący komisji  

2. Agnieszka Rokicka-Bednarek – członek komisji 

3. Edyta Lisicka – członek komisji 

 

§ 3. 1. Zadania, które Gmina Regnów zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego 
Programu Odbudowy Zabytków ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja, o której 
mowa w § 2.  



2. Ocena formalna, sporządzona przez wszystkich członków Komisji na karcie stanowiącej 
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, polega na:  

1) sprawdzeniu kompletności i prawidłowości wniosku oraz załączników do wniosku,  

2) sprawdzeniu zgodności zakresu prac określonych w zgłoszeniu z pracami lub robotami 
budowlanymi przy zabytku, o których mowa w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

3. Sprawdzone i kompletne wnioski o udzielenie dotacji podlegają ocenie merytorycznej.  

4. Wnioski nieprawidłowe pod względem formalnym, nie uzupełnione pomimo wezwania do 
uzupełnienia, nie będą podlegały ocenie merytorycznej oraz nie będą rozpatrywane przez Komisję.  

5. Kryteria oceny merytorycznej wniosków zawarte są w karcie oceny merytorycznej, stanowiącej 
załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.  

6. Ocena merytoryczna każdego wniosku polega na indywidualnej, pisemnej ocenie na karcie, o 
której mowa w ust. 5, przez członka Komisji.  

7. Na zakończenie prac Komisja tworzy listę rankingową, na której umieszczane są kolejno wnioski 
wg uzyskanej największej sumy punktów.  

8. Komisja przekazuje Wójtowi Gminy listę rankingową, z rekomendacją wniosków, które 
otrzymały najwyższą sumę punktów. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                         
 

          Wójt Gminy 

                /-/ Mariusz Cheba 


