UCHWAŁA NR LIX/519/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację inwestycji
„Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum w Drezdenku i modernizacja ekspozycji stałych”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Na podstawie art 18, ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2017.1875 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zabezpiecza się środki finansowe w budżecie Gminy Drezdenko na lata 2019 i 2020 w kwocie
327 222,80 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt groszy)
stanowiące 15% wkładu własnego przy realizacji inwestycji „Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum
i modernizacja ekspozycji stałych”.
§ 2. Środki, o których mowa w § 1 zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Drezdenko w następujących
kwotach:
1) rok 2019 – 199 822,00 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote00/100);
2) rok 2020 – 127 402,00 (sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwa złote 00/100).
§ 3. Środki finansowe, o których mowa w § 2 zostaną wykorzystane, pod warunkiem uzyskania
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020, Oś Priorytetowa 4 – Środowisko i kultura, działanie 4.4 – Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego,
poddziałanie 4.4.1 – Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 5. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku
Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE
Stan budynku Muzeum jest zły i wykazuje tendencję do pogłębiania się, co potwierdzają coroczne
przeglądy stanu technicznego. Od 2017 roku budynek dopuszcza się do użytku pod warunkiem podjęcia
starań w kierunku rewitalizacji. Ponieważ budowla ma charakter zabytkowy, co potwierdzone jest wpisem
do Rejestru Zabytków, zgodnie z zapisem w ustawie o ochronie zabytków, właściciel ma obowiązek
podejmowania wszelkich działań zmierzających do zachowania go w jak najlepszym stanie. W związku z
powyższym, Muzeum jest przygotowane do startu w konkursie na dotacje unijne w zakresie ochrony
zabytków. W ramach przygotowań sporządzono już dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na
budowę, obejmujące prace budowlane w zakresie kompleksowego remontu i rewitalizacji obiektu.
Szczególnej troski wymagają również ekspozycje muzealne, które kształtem znacznie odbiegają od
aktualnie spotykanych, w innego typu instytucjach, standardów. Poddziałanie 4.4.1 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie – 2020 przewiduje alokację środków w wysokości 85%
kosztów kwalifikowanych rewitalizacji budynku i modernizacji wystaw stałych, jest więc idealnym źródłem
pozyskania funduszy zewnętrznych, które pomogą zachować zabytek, zapewnić Muzeum godziwe warunki
pracy a także znacznie podnieść wartość oferty kierowanej do zwiedzających.
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