
Program „Kapliczki Powiatu Krakowskiego”  

Pytania i odpowiedzi 

Proszę o przesłanie informacji odnośnie możliwości realizacji odnowienia kapliczki na terenie 

Gminy w trybie " zaprojektuj i wybuduj"(jednostopniowy), czy też w oparciu o dokumentację 

projektową i osobną na wykonanie robót budowlanych (dwustopniowy). 

Uchwała Rady Powiatu w Krakowie określająca zasady przyznawania dotacji, nie określa sposobu 

prowadzenia postępowania na roboty budowlane w ramach przedmiotowego zadania. Należy jednak 

pamiętać by zadanie było przeprowadzone zgodnie z zasadami wymienionymi w ww. uchwale oraz by 

wnioskodawca dołączył do wniosku o udzielenie dotacji na prace przy kapliczce dokumenty, zgodnie  

z listą wskazaną w paragrafie 3 ust. 4 ww. uchwały. Warto pamiętać, że tryb „Zaprojektuj i wybuduj” 

obejmuje fazę projektową oraz fazę wykonawczą (wykonanie robót budowlanych). Zgodnie z zasadami 

dotacji, złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Nie 

gwarantuje się również przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Tym samym warto zastanowić się, 

czy w związku z tym nie jest bardziej bezpieczny tryb dwustopniowy, polegający na odrębnym udzielaniu 

zamówienia na dokumentację projektową, a dopiero później na realizację robót budowlanych  

(w przypadku otrzymania dotacji). 

Czy w ramach naboru trwającego do 14 maja 2021 roku wnioskodawca może złożyć dwa wnioski 

oraz w ramach naboru trwającego od 1 do 31 października 2021 roku również może złożyć dwa 

wnioski, czyli łącznie wnioskodawca składa cztery wnioski o udzielenie dotacji w 2021 roku? 

Tak. W ramach jednego naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski o udzielenie 

dotacji na prace przy dwóch różnych kapliczkach. W związku z tym, w naborze trwającym do 14 maja 

2021 roku można złożyć dwa wnioski oraz w naborze trwającym od 1 do 31 października 2021 roku 

także można złożyć dwa wnioski, łącznie – 4 wnioski. Należy przy tym pamiętać, że prace przy kapliczce 

muszą zostać zakończone i rozliczone w roku otrzymania dotacji, czyli:  

- otrzymaną dotację w ramach naboru trwającego do 14 maja 2021 roku, trzeba rozliczyć w 2021 roku, 

- otrzymaną dotację w ramach naboru trwającego od 1 do 31 października 2021 roku, trzeba rozliczyć 

w 2022 roku.  

Czy stowarzyszenie może wnioskować o udzielenie dotacji na prace przy kapliczce, jeżeli jej 

właścicielem jest gmina? Czy w takim przypadku wnioskodawcą powinna być gmina? 

Zgodnie z zasadami Programu, wniosek o udzielenie dotacji może zostać złożony przez osobę fizyczną 

lub jednostkę organizacyjną (np. gminę, parafię, organizację pozarządową), finansującą prowadzenie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy kapliczce, a także posiadającą 

tytuł prawny do kapliczki, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Wnioskodawca 

musi wykazać, że posiada tytuł prawny do kapliczki.  



Czy w ramach Programu „Kapliczki Powiatu Krakowskiego” wnioskodawca może ubiegać się  

o dotacje na prace przy drewnianym krzyżu?  

Tak. Zgodnie z zasadami Programu, kapliczkę definiuje się jako obiekt małej architektury kultu 

religijnego. Zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez obiekt małej 

architektury należy rozumieć: „niewielkie  obiekty, a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury (…)”.  

 

 


