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Ls da. Podpis

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjasnienia w zakresie stosowania przepisow o
finansach publicznych, w przedmiocie realizacji okreslonych wydatkow w ramach fimduszu
soleckiego, ktory wplyn^ dnia 13.10.2017 r., Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
wyjasnia co nast^puj?:

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim (Dz. U. z
2014 r., poz. 301 ze zm.), srodki funduszu przeznacza si? na realizacj? przedsi?wzi?c, ktore
zostaly zgloszone we wniosku, zadaniami wlasnymi gminy, sluz^ poprawie zycia
mieszkancow i zgodne ze strategic rozwoju gminy. Sprawy dotycz^ce ochrony zabytkow i
opieki nad zabytkami nale^ do zadan gminy na podstawie art. 7 ust. Ipkt 9 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), zas art. 81
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami okresla, ze dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru moze bye udzielana przez organ
stanowi^cy gminy na zasadach okreslonych w podj?tej przez ten organ uchwale.

Z przedmiotowego wniosku wynika, ze cmentarz parafialny jest wpisany do rejestru
zabytkow, a wi?c przeznaczenie srodkow funduszu soleckiego poprzez udzielenie dotacji dla
Parafii jest mozliwe pod warunkiem, ze wykonywane prace mog^ bye zakwalifikowane do
dziatan wymienionych w art. 77 ustawy o ochronie zabytkow.

W zwi^zku z powyzszym, solectwo musi ̂ ozyc wniosek (w terminie okreslonym przepisami
ustawy 0 funduszu soleckim), w ktorym okresla przekazanie srodkow na dany eel, a Parafia
powinna w 2018 roku zlozyc wniosek o dotacj? na dane przedsi?wzi?cie na zasadach
okreslonych w uchwale rady gminy. Rada gminy podejmuje uchwal? o udzieleniu dotacji i
planuje srodki w budzecie z przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Przedstawiaj^c powyzsze nale2y zaznaczyc, ze wyjasnienia regionalnej izby obrachunkowej
nie stanowi^ wi^^cej wykladni prawa.
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