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JASNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA

PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7pazdziernika 1992 o regionalnych izbach obrachmkowych
(Dz. U z 2001, Nr 55, poz. 577 z pozn. zm.) ^

A. ADRESAT WNIOSKU

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18,25-520 Kielce

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznac^d wlaiciwy kwadrat)

X 1. jednostka samorz^du terytorialnego 2. zwiqzek mi?dzygmiiiny
4. zwi^k, stowarzyszenie powiatdw 5. samorz^dowe jednostki organizacyjne

(w tym samorzgdowe osoby prawne)

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatdw

6. beneficjenci dotacji z budzetdw jst
(w zakresie wykorzystania pizyznanych dotacji)

Nazwa petna

GMINA OZAROW UL. STODOLNA 1,27-530 OZAROW
B.2.ADRES SIEDZIBY

Powiat

OPATOWSKI

Gmina

OZAROW

MieJscowo§6

OZAROW

Ulica

STODOLNA

Nr domu Nr lokalu

1

Kod pocztowy

27-530

Poczta

OZAROW

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH BED/^CYCH
PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Naleiy wskazad Jednostki redakcyjne przepisdw wraz z nazw^ aktu prawnego do kazdego zaistniaiego stanu faktycznego lub zdaizenia przysztego
(bez przytaczania treSci przepisdw)

Art. 2 ust. 6 i art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu soleckim
(Dz.U. z 2014 roku, poz. 301),
Art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (t.j Dz.U. z 2016 roku, poz.446),



C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA FRZYSZLEGO (ZDARZEN PRZYSZLYCH
IPYTANIA (PYTAl^

Opis stanu faktycznego (standw faktycznych), zdarzenia przysziego (zdaizen pr^sztych)

Sohys solectwa w dniu 27.09.2017 roku do Burmistrza O^owa wniosek o realizacj? zadah
w ramach funduszu soleckiego na 2018 rok, w ktdrym wskaz^ przedsi^wzi^cie polegaj^ce na
wykonaniu chodnika na cmentarzu parafialnym wpisanym do rejestru zabytkow. W uzasadnieniu
wniosku wskazal, ze zadanie shi^c b^dzie wszystkim mieszkancom solectwa, przyczyni si? do
poprawy waninkow zycia mieszkancow i U2ytkownik6w cmentarza. Poprawi to bezpieczehstwo,
estetyk? miejsca oraz wplynie korzystnie na wizerunek solectwa.
W,2018 roku Parafia planuje wykonanie inwestycji polegaj^cej na wykonaniu chodnikow na
cmentarzu parafialnym.

Pytanie (pytania) przyporz^dkowane do stanu faktycznego (standw faktycznych) lub zdarzenia praj^ziego (zdarzeh przyszlych) przedstawionego
wy2ej

Czy ze srodkow funduszu soleckiego przewidzianych do rozdysponowania przez solectwo
w 2018 roku mo^a sfinansowad, poprzez udzielenie dotacji Parafii, wykonanie chodnikow na
cmentarzu parafialnym wpisanym do rejestru zabytkow?
Czy uchwia zebrania wiejskiego i wniosek solectwa o przeznaczeniu srodkow funduszu na w/w
przedsi?wzi?cie moze wplyn^c do Burmistrza Ozarowa z dat^ wczesniejsz^ niz wniosek Parafii
0 dotacj??

D. AVEASNE STANOWISKO W SPR^WIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZBARZENIA FRZYSZLEGO
Stanowisko \vnioskodawcy do pytania (pytan) przedstawionego w cz^ici C.

Zlozony w dniu 27.09.2017 roku do Burmistrza Ozarowa wniosek spelnia l^cznie okreslone w art. 2
ust. 6 ustawy o funduszu soleckim warunki tj. zadanie jest zadaniem wlasnym gminy, slu2y
poprawie warunkow zycia mieszkancow i jest zgodne ze strategic gminy. Wydatki na ochron?
zabytkow i opiek? nad zabytkami, tu na roboty budowlane i rewitalizacj? obiektu sakralnego
wpisanego do rejestru zabytkow, w naszej ocenie s^ mozliwe do realizacji ze srodkow budzetowych
w ramach fimduszu soleckiego. Rada Miejska w Ozarowie w dniu 12 wrzesnia 2007 roku podj?la
uchw^? w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, w ktorej to
okreslono warunki ubiegania si? o dotacj? na sfinansowanie robot. W tym przypadku beneficjentem
b?dzie Parafia, ktora w 2018 roku chce wystqpic do Burmistrza Ozarowa o udzielenie dotacji na
w/w przedsi?wzi?cie, co zawarte jest w protokole z zebrania wiejskiego.

Data wypehiienia wniosku

10. 10.' 2017

Imi^ i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upowa2nionej

Pawel R?dziak

Podpis wnioskodawcy lub osoby
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