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 (...)”.

Czy złożenie wniosku w innym konkursie rzutuje na ocenę wniosku w Państwa
konkursie. Jeśli tak to na ile?
Przy ocenie wniosku o udzielenie dotacji Komisja uwzględnia w szczególności:
1) znaczenie

zabytkowej

kapliczki

dla

dziedzictwa

kulturowego,

ze

szczególnym

uwzględnieniem jej wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności dla
społeczeństwa;
2) stan zachowania i stopień zagrożenia istnienia kapliczki;
3) racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac lub robót budowlanych;
4) ocenę realności wykonania planowanych prac w świetle przewidywanych kosztów;
5) wysokość zaangażowania finansowego wnioskodawcy;
6) zgodność z gminnym lub powiatowym programem opieki nad zabytkami;
7) wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Powiatu Krakowskiego na
dotacje

celowe

na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót

budowlanych przy kapliczkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków.

Czy jeśli na etapie oceny wniosków nie mamy prawa dysponowania gruntem, to czy
można na etapie uzupełnień to uzupełnić?
Wnioski o dofinansowanie podlegają ocenie pod względem ich formalnej zgodności
z przepisami określonymi uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji, w tym sprawdzona zostaje
kompletność złożonych załączników. Oceny tej dokonuje Biuro Strategii i Rozwoju Starostwa
Powiatowego w Krakowie. W przypadku stwierdzenia, że wniosek zawiera braki formalne,
np. stwierdza się brak jednego z załączników, Wnioskodawca zostaje wezwany do ich
uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych we wskazanym
wyżej terminie, wniosek zostaje przekazany komisji oceny wniosków wraz z odnotowaniem tego
faktu.

Właścicielem kapliczki jest Nadleśnictwo, jednak położona jest na gruncie
gminnym. Mając stosowne pozwolenie od Nadleśnictwa wnioskować może
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.
W ramach załącznika dokument potwierdzający tytuł prawny do kapliczki należy pamiętać,
że „(…) Beneficjent zobowiązuje się do utrzymywania kapliczki w należytym stanie po
zakończeniu realizacji zadania, w szczególności do zapewnienia trwałości efektów wykonanych
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych i nie dokonywania zmian
w obiekcie bez konsultacji ze służbami ochrony zabytków w okresie 5 lat od dnia zakończenia
realizacji zadania (…)”. W dokumencie należy zaznaczyć, że zapewnienie trwałości efektów
wykonywanych prac spoczywa na Wnioskodawcy i okres ten wynosi 5 lat od dnia zakończenia
realizacji zadania.

Czy mając zatwierdzony przez konserwatora program prac np. konserwatorskich
przy kapliczce wpisanej do rejestru. Jest potrzebne dodatkowo osobne
zaświadczenie o wpisie do rejestru zabytków?
Tak. W przypadku kapliczki wpisanej do rejestru zabytków, jednym z obligatoryjnych
załączników do wniosku o udzielenie dotacji jest kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków
kapliczki lub zaświadczenie wydane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w tym przedmiocie.

Czy robiona jest aktualizacja kosztorysu przy podpisaniu umowy?
Przy podpisaniu umowy Beneficjent nie ma obowiązku dostarczania zaktualizowanego
kosztorysu. W celu podpisania umowy, niezbędne jest przesłanie przez Beneficjenta
zaktualizowanej kalkulacji kosztów i harmonogramu realizacji prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy kapliczce dla realizowanego zadania. Wzór
dokumentu znajduje się na stronie www.powiat.krakow.pl/kapliczki w sekcji Dokumenty do
pobrania -> Załącznik nr 1 do umowy o udzielenie dotacji – Zaktualizowana kalkulacja kosztów
i harmonogram realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
kapliczce.

Program prac konserwatorskich zawiera fotografie stanu istniejącego kapliczki.
Czy to wystarczy? Czy gmina musi przedłożyć swoje/dodatkowe zdjęcia?
Program był wykonany w sierpniu 2021 roku.
Ze względu na fakt, że program prac konserwatorskich został wykonany w sierpniu 2021 roku,
oprócz przedmiotowego programu, należy przedłożyć także dokumentację fotograficzną,
która będzie obrazować aktualny stan zachowania kapliczki.

