Lp.

Numer sprawy

Załącznik nr 2 do uchwały nr ……./20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia ………………..2020 r.
Wykaz wniosków niespełniających wymogów formalnych, które zostały złożone w naborze wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

KP-IV.501.7.18.2020.AM

1

2

Nazwa zadania

Nazwa podmiotu

Renowacja krypty pod
Parafia
prezbiterium kościoła pw.
Rzymskokatolicka
Świętego Krzyża w Borkowicach pw. Świętego
Krzyża w
Borkowicach

Konserwacja i remont
drewnianej dzwonnicy w
Sobikowie

Kod, poczta

26-422 Borkowice

Parafia
05-530 Góra
Rzymskokatolicka Kalwaria
pw. Św. Stanisława
BM w Sobikowie

Rodzaj błędu/braku formalnego po uzupełnieniu

WNIOSKODAWCA ZŁOŻYŁ REZYGNACJĘ Z UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE.

Wniosek nie jest właściwie wypełniony:
- w cz. C pkt 6 - nie podano nazwy banku i numeru rachunku bankowego Wnioskodawcy;
- cz. E nie została uzupełniona. W przypadku, gdy dane pole nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wpisać "Nie dotyczy" lub "-".
- w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.

KP-IV.501.7.20.2020.AM

Brak możliwości stwierdzenia czy decyzja organu ochrony zabytków zezwala na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem. Należy dostarczyć decyzję
właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem lub dokumentację projektową, na podstawie
której została wydana decyzja nr WN.5142.43.2019.WER.
Nie można stwierdzić czy dołączone do wniosku pozwolenie na budowę z dn. 22.06.2016 r. nie wygasło. Wnioskodawca powinien dołączyć dziennik budowy
potwierdzający rozpoczęcie prac przy obiekcie przed upływem 3 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna lub ważne pozwolenie na budowę.
Dołączony do wniosku kosztorys nie jest szczegółowy i sporządzony zgodnie z metodami kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.
Zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków w przypadku robót budowlanych na kosztorysie powinna znajdować się andotacja inspektora nadzoru w
brzmieniu "Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów".
Kosztorys powinien być podpisany przez osobę sporządzającą i Wnioskodawcę.
Nieprawidłowo poświadczono za zgodność:
- kopii decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków;
- kopii decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac;
- kopii pozwolenia na budowę;
- dokumentów stwierdzających uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych (kopia zaświadczenia z Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, kopia dekretu
nominacyjnego, kopia pisma Wojewody Mazowieckiego).

KP-IV.501.7.23.2020.AM
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KP-IV.501.7.41.2020.KM

KP-IV.501.7.25.2020.AM
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KP-IV.501.7.46.2020.KM

6

Prace konserwatorskie i
restauratorskie przy ołtarzu
bocznym i ambonie z XVII/XVIII
w. w kościele pw. Świętej Anny
w Blichowie

Parafia
09-454 Blichowo
Rzymskokatolicka
pw. Świętej Anny w
Blichowie

Prace konserwatorskie przy
Parafia
96-315 Wiskitki
suficie prezbiterium w kościele Rzymskokatolicka
parafialnym w Wiskitkach
pw. św. Stanisława
BM w Wiskitkach

WNIOSKODAWCA ZŁOŻYŁ REZYGNACJĘ Z UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE.

Do wniosku nie dołączono decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem.
Do wniosku nie dołączono pozwolenia na budowę lub dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane.
Kosztorysy nie są podpisane przez Wnioskodawcę. Na kosztorysie inwestorskim brak adnotacji inspektora nadzoru w brzmieniu "kosztorys zweryfikowano w
zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów" i nie jest on poświadczony za zgodność z oryginałem.
Nie poświadczono za zgodność z oryginałem dokumentu stwierdzającego uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych.

Generalny remont zabytkowych Parafia
08-220 Sarnaki
organów w Kościele pw. Św.
Rzymskokatolicka
Stanisława Bpa w Sarnakach
pw. Św. Stanisława
Biskupa
Męczennika w
Sarnakach

Konserwacja ołtarza głównego
(środkowa część) z kościoła pw.
św. Jana Chrzciciela w
Mszczonowie - IV i V etap

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. św. Jana
Chrzciciela w
Mszczonowie

Wniosek został złożony na niewłaściwym formularzu. Jedyny właściwy formularz stanowi załącznik do uchwały nr 54/11 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 210/19 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r., co zostało odzwierciedlone w tekście jednolitym uchwały. Tekst jednolity uchwały nr 54/11 z załącznikami
opublikowano wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków.
Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.

96-320 Mszczonów Wniosek został złożony na niewłaściwym formularzu. Jedyny właściwy formularz stanowi załącznik do uchwały nr 54/11 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 210/19 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r., co zostało odzwierciedlone w tekście jednolitym uchwały. Tekst jednolity uchwały nr 54/11 z załącznikami
opublikowano wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków.
Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.

KP-IV.501.7.47.2020.KM
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KP-IV.501.7.73.2020.AM

KP-IV.501.7.56.2020.KM
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KP-IV.501.7.78.2020.AM
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Wykonanie projektu
Ochotnicza Straż
06-213 Sypniewo
budowlanego na remont Domu Pożarna w Gąsewie
Kultury w Gąsewie
Poduchownym

Wniosek złożony wyłącznie na wykonanie projektu budowlanego. Zgodnie z częścią III Ogłoszenia o naborze wniosków sporządzenie dokumentacji, ekspertyz,
programów lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy są one częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych bądź wynikają z przeprowadzonych prac.
Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.

Ratownicze prace przy
drewnianym kościele w
Gąsiorowie - kontynuacja

06-150 Świercze

Wniosek został złożony na niewłaściwym formularzu. Jedyny właściwy formularz stanowi załącznik do uchwały nr 54/11 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 210/19 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r., co zostało odzwierciedlone w tekście jednolitym uchwały. Tekst jednolity uchwały nr 54/11 z załącznikami
opublikowano wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków.
Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.

96-300 Żyrardów

Wniosek złożony wyłącznie na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, porgamu prac konserwatorskich oraz projektu budowlanego. Zgodnie z częścią III
Ogłoszenia o naborze wniosków sporządzenie dokumentacji, ekspertyz, programów lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w
przypadku, gdy są one częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych bądź wynikają z przeprowadzonych prac - brak możliwości
poprawy i uzupełnienia.

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej
Szkaplerznej w
Strzegocinie

Wykonanie dokumentacji
Wspólnota
konserwatorskiej, opracowanie Mieszkaniowa
programu prac
Narutowicza 34
konserwatorskich i
restauratorskich, wykonanie
projektu budowlanego zgodnie
z przepisami Prawa
budowlanego.
Remont schodów i tarasów w
Pałacu Pass

Pałac Pass Spółka z 05-870 Błonie
ograniczoną
odpowiedzialnością

Wniosek nie jest właściwie wypełniony:
- w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.
Decyzja organu ochrony zabytków oraz pozwolenie na budowę zostały wydane na podmiot niebędący Wnioskodawcą. Należy dostarczyć ważną decyzję
organu ochrony zabytków i pozwolenie na budowę obejmujące prace lub roboty objęte wnioskiem, wystawione na Wnioskodawcę wraz z dokumentacją
projektową, na podstawie której zostały wydane.
Do wniosku nie dołączono kosztorysu planowanych prac lub robót podpisanego przez osobę sporządzającą kosztorys i przez Wnioskodawcę, a w przypadku
robót budowlanych także przez inspektora nadzoru z adnotacją: ,,Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i
przedmiarów”.

KP-IV.501.7.79.2020.AM
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KP-IV.501.7.80.2020.AM
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Prace projektowe, porządkowe i
zabezpieczające przy budynku
Spichlerza Banku Polskiego
położonego w Modlinie Nowym Dworze Mazowieckim

SPICHLERZ MODLIN 05-100 Nowy Dwór Do wniosku nie dołączono:
- decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem;
Spółka z
Mazowiecki
- pozwolenia na budowę w zakresie prac dotyczących wykonania utwardzeń, wykonania wylewki oraz tymczasowych schodów zewnętrznych.
ograniczoną
odpowiedzialnością

Rewitalizacja zabytkowego
parku w miejscowości Gródek
Dwór

Gródek Dwór Sp. z 02-001 Warszawa
o.o

Brak wersji elektronicznej wniosku w postaci otwartego pliku tekstowego.
Brak możliwości stwierdzenia, czy wniosek został podpisany przez osobę uprawnioną.
Wniosek nie jest właściwie wypełniony:
- w cz. B pkt. 2 – nie podano nazwy zabytku według decyzji o wpisie do rejestru zabytków;
- w cz. B pkt. 3 – nie podano numeru decyzji o wpisie do rejestru zabytków, numeru pod jakim obiekt został wpisany do rejestru oraz pełnej daty wydania
decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków;
- w cz. B pkt. 4 – nie podano numeru księgi wieczystej zabytku nieruchomego, którego dotyczy wniosek;
- w cz. C pkt. – nie podano numeru NIP Wnioskodawcy;
- w cz. D pkt 5 i 6 - podano różne kwoty całkowitego kosztu zadania, wnioskowanej dotacji oraz środków własnych;
- w cz. G pkt. 4 – nie dokonano niezbędnych skreśleń.
'Do wniosku nie dołączono:
- dokumentu potwierdzającego wpisanie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.
- dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości (np. aktualny wypis z rejestru gruntów, aktualny odpis z
księgi wieczystej, akt notarialny, umowa stosunku zobowiązaniowego).
- decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem.
- pozwolenia na budowę lub dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane.
- kosztorysu planowanych prac lub robót podpisanego przez osobę sporządzającą kosztorys i przez Wnioskodawcę, a w przypadku robót budowlanych także
przez inspektora nadzoru z adnotacją: ,,Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów”
- papierowej wersji dokumentacji fotograficznej obrazującej stan techniczny całości obiektu oraz jego części, przy której prowadzone będą prace.
- wersji elektronicznej dokumentacji fotograficznej.
- dokumentu stwierdzającego uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych.
- informacji o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzonej w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wzory formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis stanowią załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 poza. 276 oraz z 2014 poz.1543).

KP-IV.501.7.88.2020.EW
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Remont podłogi oraz stolarki
drzwiowej i okiennej
zabytkowego kościoła św. Jana
Chrzciciela w Rembertowie

Parafia
05-555 Tarczyn
Rzymskokatolicka
św. Jana Chrzciciela
w Rembertowie

Wniosek nie jest właściwie wypełniony:
- w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.
Do wniosku nie dołączono:
- pozwolenia na budowę albo dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane;
- wersji elektronicznej dokumentacji fotograficznej.
Na kosztorysie robót budowlanych brak adnotacji inspektora nadzoru inwestorskiego w brzmieniu "kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen,
norm kosztorysowania i przedmiarów".
Załączone do wniosku dokumenty zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę nieupoważnioną (Sekretarza Gminy).

KP-IV.501.7.92.2020.PP
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KP-IV.501.7.94.2020.PP
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KP-IV.501.7.101.2020.PP
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Wymiana stolarki oraz remont
ścian piwnicy budynku pałacu w
miejscowości Turna - gmina
Korytnica

Przedsiębiorstwo 07-120 Korytnica
Produkcji RolnoSpożywczej Halina i
Waldemar
Żebrowscy

Brak wersji elektronicznej wniosku w postaci otwartego pliku tekstowego oraz dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej. Dostarczona w ramach
uzupełnienia wniosku płyta CD nie zawiera żadnych plików.
Decyzja nr 34/DS/16 organu ochrony zabytków dostarczona w ramach uzupełnienia wniosku jest nieważna. Termin ważności decyzji upłynął 31.12.2018 r.
Kosztorys robót budowlanych dostarczony w ramach uzupełnienia wniosku nie jest podpisany przez Wnioskodawcę.

Remont interwencyjnozabezpieczający wraz z
wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej i
przeciwgrzybicznej ,,Willi
Malutkiej-Zachodniej"
położonej przy ul. Lipowej 8 w
Komorowie

Joanna Otto

05-806 Komorów

Do wniosku nie dołączono pozwolenia na budowę albo dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane.

Remont i renowacja tarasów
Pałacu Rembieleńskiego w
Warszawie w zakresie: naprawy
odwodnienia, naprawy
powierzchni tarasu, naprawy
izolacji poziomej i wymiany
pokrycia tarasów wraz z
uszczelnieniem powierzchni

Związek
Kombatantów
Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych
Więźniów
Politycznych

00-461 Warszawa

Do wniosku nie dołączono :
- decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem. Dołączono jedynie wniosek do
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich;
- pozwolenia na budowę albo dokumentu z którego wynika, że pozwolenie nie jest wymagane.

KP-IV.501.7.102.2020.EW
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KP-IV.501.7.107.2020.EW
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Docieplenie, remont dachu oraz
remont elewacji wraz z
częściową wymianą stolarki
okiennej
i drzwiowej w budynku
administracyjnym SPZOZ w
Siedlcach przy ulicy Kilińskiego
29

Samodzielny
08-110 Siedlce
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach

Wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
Z załączonej do wniosku dokumentacji wynika, że Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych.
Na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami, prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach będących w posiadaniu
jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, są finansowane ze środków finansowych przyznanych odpowiednio przez
dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki.
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zaliczane są do sektora finansów publicznych na podstawie art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).
Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.

Prace remontowokonserwatorskie w kościele pw.
Matki Bożej Królowej Polski w
Wyszkowie - Rybienko Leśne

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej
Królowej Polski w
Wyszkowie Rybienko Leśne

Wniosek nie jest właściwie wypełniony:
- w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.
Do wniosku nie dołączono ważnej decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem.

07-201 Wyszków

Brak możliwości stwierdzenia czy pozwolenie na budowę zezwala na prace lub roboty objęte wnioskiem. Należy dostarczyć kopię projektu budowlanego, na
podstawie którego została wydana decyzja nr 626/2015 z dnia 23.10.2015 r. lub nowe pozwolenie zezwalające na wykonanie prac lub robót objętych
wnioskiem.
Dołączone do wniosku kosztorysy nie są szczegółowe i sporządzone zgodnie z metodami kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.
Zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków w przypadku robót budowlanych na kosztorysie powinna znajdować się andotacja inspektora nadzoru w
brzmieniu "Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów".
Kosztorysy powinny być podpisane przez osobę sporządzającą i Wnioskodawcę.
Do wniosku nie dołączono dodatkowego dokumentu wymaganego w przypadku ubiegania się o dotację powyżej 50% nakładów koniecznych.

KP-IV.501.7.108.2020.EW
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Remont elewacji budynku przy Wspólnota
pl. Konstytucji 3 w Warszawie - Mieszkaniowa pl.
etap II
Konstytucji 3 w
Warszawie

00-647 Warszawa

Do wniosku nie dołączono uchwały wyrażającej zgodę członków wspólnoty na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem.
Uchwała Nr 4/III/2019 z dnia 17.05.2019 r. dostarczona w ramach uzupełnienia wniosku nie upoważnia Zarządu Wspólnoty do podpisywania umów oraz
rozliczenia dotacji uzyskanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Na kosztorysie inwestorskim - etap IV dostarczonym w ramach uzupełnienia wniosku widnieje inna data opracowania oraz inna wartość kosztorysowa robót
niż w kosztorysie załączonym do wniosku.

KP-IV.501.7.110.2020.EW
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Gmina Tłuszcz

05-240 Tłuszcz

Brak możliwości stwierdzenia czy nagrobek jest wpisany do rejestru zabytków. Załączona do wniosku decyzja o wpisie dotyczy jedynie cmentarza.

Do wniosku nie dołączono:
- dokumentu potwierdzającego posiadanie przez powiat wołomiński tytułu prawnego do nieruchomości (np. aktualny wypis z rejestru gruntów). Dołączono
jedynie zgodę Starosty Wołomińskiego na dysponowanie nieruchomością przez gminę Tłuszcz;
- decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem;
- programu prac objętych wnioskiem, w oparciu o który zostało wydane pozwolenie organu ochrony zabytków;
- dodatkowego dokumentu wymaganego w przypadku ubiegania się o dotację powyżej 50% nakładów koniecznych;
- zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza. Do wniosku dołączono jedynie upoważnienie Burmistrza dla Zastępcy Burmistrza do
składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy.

Remont interwencyjnozabezpieczający zabytkowego
cmentarza z okresu I Wojny
Światowej w Pęcicach

Gmina Michałowice 05-816 Tłuszcz

Brak wersji elektronicznej wniosku w postaci otwartego pliku tekstowego.
Wniosek nie jest właściwie wypełniony:
- w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.

KP-IV.501.7.111.2020.EW
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Renowacja pomnika
„Obrońcom Ojczyzny 1920” w
Tłuszczu

Do wniosku nie dołączono:
- decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków lub zaświadczenia wydanego przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w tym przedmiocie. Do wniosku
dołączono jedynie kartę adresową zabytku nieruchomego.
- decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem;
- pozwolenia na budowę albo dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane;
- kosztorysu planowanych prac lub robót podpisanego przez osobę sporządzającą kosztorys i przez Wnioskodawcę, a w przypadku robót budowlanych także
przez inspektora nadzoru z adnotacją: ,,Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów”;
- dokumentu wymaganego w przypadku ubiegania się o dotację powyżej 50% nakładów koniecznych;
- wersji elektronicznej dokumentacji fotograficznej.
Załączone do wniosku dokumenty zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby nieupoważnione.
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Zakup i montaż instalacji
przeciwpożarowej w budynku
pałacu w Skrzeszewach

Zgromadzenie
Sióstr
Franciszkanek
Rodziny Maryi
Prowincja
NiepokalanejWarszawska

00-681 Warszawa

Wniosek został złożony na niewłaściwym formularzu. Jedyny właściwy formularz stanowi załącznik do uchwały nr 54/11 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 210/19 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r., co zostało odzwierciedlone w tekście jednolitym uchwały. Tekst jednolity uchwały nr 54/11 z załącznikami
opublikowano wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków.
Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.
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Remont budynku Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w
Wieniawie (Biblioteka)

Gmina Wieniawa

26-432 Wieniawa

Brak wersji elektronicznej wniosku w postaci otwartego pliku tekstowego.
Wniosek nie jest właściwie wypełniony:
- w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.
Do wniosku nie dołączono:
- decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem;
- pozwolenia na budowę albo dokumentu, z którego wynika, że pozwolenie nie jest wymagane.
Na kosztorysie robót budowlanych brak adnotacji inspektora nadzoru w brzmieniu "kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm
kosztorysowania i przedmiarów".

Remont elewacji zabytkowego Powiat Siedlecki
dworu Domu Pracy Twórczej
,,Reymontówka" w Chlewiskach

08-110 Siedlce

Z dokumentacji wynika, że właścicielem zabytkowego dworu jest Dom Pracy Twórczej "Reymontówka", co oznacza, że jest w posiadaniu jednostki
organizacyjnej Powiatu Siedleckiego.
Na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami, prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach będących w posiadaniu
jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, są finansowane ze środków finansowych przyznanych odpowiednio przez
dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki.
Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.

Przebudowa i modernizacja
budynku Starej Plebanii w
Parafii pw. Św. Anny w
Piasecznie wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na
budynek muzealno konferencyjny

05-500 Piaseczno

Nie poświadczono za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego wpisanie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.

Gmina Piaseczno

Do wniosku nie dołączono:
- zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza, do wniosku dołączono jedynie zarządzenie w sprawie powołania drugiego Zastępcy
Burmistrza;
- upoważnienia Burmistrza dla pierwszego Zastępcy Burmistrza do składania oświadczeń woli w jego imieniu wraz z dokumentem potwierdzającym pełnienie
danej funkcji;
- dokumentu powołującego Skarbnika.
Na kosztorysach brak podpisu Wnioskodawcy i adnotacji inspektora nadzoru w brzmieniu "kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm
kosztorysowania i przedmiarów".

Kompleksowe prace
restauratorskie w budynku
Urzędu Miasta w Garwolinie

Miasto Garwolin

08-400 Garwolin

Wniosek złożony wyłącznie na wykonanie projektu budowlanego. Zgodnie z częścią III Ogłoszenia o naborze wniosków sporządzenie dokumentacji, ekspertyz,
programów lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy są one częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych bądź wynikają z przeprowadzonych prac.
Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.
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Remont elewacji w budynku
przy
ul. Nowogrodzkiej 6 Oficyna w
Warszawie

Wspólnota
00-513 Warszawa
Mieszkaniowa
Nieruchomości przy
ul. Nowogrodzka 6
Oficyna

Do wniosku nie dołączono uchwały wyrażającej zgodę członków wspólnoty na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem.
Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej nr 7/2020 z dnia 25.03.2020 r. dostarczona w ramach uzupełnienia dotyczy innych decyzji - Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Prezydenta M. St. Warszawy niż dołączone do wniosku. Koszt remontu elewacji wykazany w uchwale jest
mniejszy niż wartość prac wskazana we wniosku i kosztorysie inwestorskim.

Wykonanie kompleksowych
Gmina Żelechów
badań i ekspertyz oraz projektu
zachowania zabytkowej Mykwy
w Żelechowie

08-430 Żelechów

Wniosek złożony wyłącznie na wykonanie kwerendy archiwalnej, inwentaryzacji architektonicznej, wykonanie rozpoznania geofizycznego, wykonanie badań
archeologicznych, hydrologicznych oraz opracowanie projektu zachowania zabytkowej Mykwy w Żelechowie. Zgodnie z częścią III Ogłoszenia o naborze
wniosków sporządzenie dokumentacji, ekspertyz, programów lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy są one częścią
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych bądź wynikają z przeprowadzonych prac.
Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.

Interwencyjne - ratownicze
prace konserwatorskie przy
wnętrzach kościoła pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w
Sokołowie Włościańskim dokończenie konserwacji
interwencyjnej

07-215 Obryte

Wniosek został złożony na niewłaściwym formularzu. Jedyny właściwy formularz stanowi załącznik do uchwały nr 54/11 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 210/19 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r., co zostało odzwierciedlone w tekście jednolitym uchwały. Tekst jednolity uchwały nr 54/11 z załącznikami
opublikowano wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków.
Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.

05-190 Nasielsk

Brak wersji elektronicznej wniosku w postaci otwartego pliku tekstowego.

Rzymskokatolicka
Parafia pw.
Niepokalanego
Poczęcia NMP w
Sokołowie
Włościańskim

Przebudowa budynku głównego Gmina Nasielsk
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nasielsku

Wniosek nie jest właściwie wypełniony:
- w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.
Do wniosku nie dołączono:
- decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem;
- pozwolenia na budowę albo dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane;
- kosztorysu planowanych prac lub robót podpisanego przez osobę sporządzającą kosztorys i przez Wnioskodawcę, a w przypadku robót budowlanych także
przez inspektora nadzoru z adnotacją: ,,Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów”.
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Odtworzenie więźby dachowej i Logart Spółka z
96-300 Żyrardów
pokrycia dachowego Dworu
ograniczoną
Bacciarellich w Kaskach
odpowiedzialnością

Brak możliwości stwierdzenia czy Wnioskodawca posiada tytuł prawny do zabytku. Do wniosku nie dołączono umowy najmu zawartej z firmą Logart Sp. z o.o.

Wymiana nawierzchni i obrzeży
chodnika wzdłuż budynków
zabytkowych Wyższego
Seminarium Duchownego w
Płocku

Brak wersji elektronicznej wniosku w postaci otwartego pliku tekstowego.

Wyższe
Seminarium
Duchowne w
Płocku

09-400 Płock

Do wniosku nie dołączono:
- decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem;
- pozwolenia na budowę albo dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane;
- kosztorysu planowanych prac lub robót podpisanego przez osobę sporządzającą kosztorys i przez Wnioskodawcę, a w przypadku robót budowlanych także
przez inspektora nadzoru z adnotacją: ,,Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów”.

Wniosek nie jest właściwie wypełniony:
- w cz. G pkt 4 - nie dokonano niezbędnych skreśleń.
Do wniosku nie dołączono pozwolenia na budowę albo dokumentu, z którego wynika, że nie jest ono wymagane.
Na kosztorysie robót budowlanych brak adnotacji inspektora nadzoru w brzmieniu "kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm
kosztorysowania i przedmiarów".

Remont obejścia wokół Świątyni Parafia
w Kiczkach
Rzymskokatolicka
Św. Anny w
Kiczkach

05-319 Cegłów

Wykonanie oświetlenia Świątyni Parafia
w Kiczkach
Rzymskokatolicka
Św. Anny w
Kiczkach

05-319 Cegłów

Brak pozwolenia na budowę lub dokumentu z którego wynika, że nie jest ono wymagane.
Na kosztorysie inwestorskim brak adnotacji inspektora nadzoru w brzmieniu "kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania
i przedmiarów".

Drugi wniosek złożony przez Wnioskodawcę. Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy wniosek nie podlegał ocenie.
Brak możliwości poprawy i uzupełnienia.

