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W załączeniu przekazuj ę do wiadomo ści i stosownego wykorzystania pismo Pani

Michaliny Romańskiej — Naczelnika Wydział u Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Departament Ochrony Zabytków z dnia 24 września 2015 roku, w którym
poinformowano o udzieleniu dotacji Start Management Piotr Gerber w wysokości
300 tysięcy zł otych przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania, pn. Katowice-Szopienice,
Walcownia Cynku (pocz. XX w.): remont i konserwacja elewacji, renowacja okien oraz
monta ż instalacji sygnalizacji po żaru.
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Otrzymuj ą wg rozdzielnika

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.
z 2014 r. poz. 1446) dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków mogą udzielać minister właściwy do spraw kultury
i dziedzictwa narodowego, wojewódzki konserwator zabytków, a także organ stanowiący gminy, powiatu
lub samorządu województwa. Przepis art. 82 ust. 1 tej ustawy wskazuje, że suma dotacji udzielonych przez
poszczególne podmioty nie może 'przekroczyć wysokości 100% nakładów poniesionych na ww. prace
i roboty. W tym celu w przepisie ust. 3 tego artyku łu zobowiązano podmioty udzielaj ące dotacji do
prowadzenia wykazów oraz do wzajemnego informowania si ę o zakresie i wysokości udzielanych dotacji.
W związku z powyższym uprzejmie informuj ę, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
w ramach budżetu za 2015 rok (rozdzia ł 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), udzieli ł Start
Management Piotr Gerber dotacji w wysokości 300 000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów
zadania pn. Katowice-Szopienice, Walcownia Cynku (pocz. XX w.): remont i konserwacja elewacji,
ren-owacja okien oraz monta ż instalacji sygnalizacji po żaru. Beneficjent o świadczył, że całkowity koszt
realizacji tego zadania wyniesie 623 427,62 zł.
Dofinansowanie to jest realizowane w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona
zabytków.
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Otrzymuj ą:
- Ś ląski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
- Sejmik Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
- Rada Powiatu Katowickiego, ul. M łyńska 4, 40-098 Katowice,
- a/a
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