
Ą...ll.~ub-;,...:)7~bV

Załącznik nr l do zarządzenia Nr 211012
Prezesa RIO w Kielcach z dnia 12.07.2012 roku

WNIOSE o UDZIELENIE WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA
PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13pkt 11 ustawy z dnia 7października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U z 2001, Nr 55, poz. 577 z późno zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
8. DANE WNIOSKODAWCY
B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

l. jednostka samorządu terytorialnego 2. związek międzygminny 3. stowarzyszenie gmin. gmin i powiatów

4. związek, stowarzyszenie powiatów 5. samorządowe jednostki organizacyjne 6. beneficjenci dotacji z budżetów jst
(w tym samorządowe osoby prawne) ( w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwa pełna

GMINA KOPRZYWNICA

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość

sandomierski Koprzywnica Koprzywnica

Ulica Nr domu Nr lokalu

11 Listopada 88

Kod pocztowy Poczta

27-660 Koprzywnica

8.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
(bez przytaczania treści przepisów)

Art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2187 z późn.zm.) i § 2 uchwały Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego
2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.



C. PRZEDST AWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH
I PYT ANIA (PYT AŃ)

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

Uchwałą Nr VIl/43/20l9 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2019 r. udzielono dotacji
dla parafii Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem
na prace konserwatorskie, odnowienie okien w prezbiterium kościoła.
Wnioskiem z dnia 10 maja 2019 r. Proboszcz parafii MBR zwrócił się do Burmistrza o podjęcie
działań zmierzających do zmiany w/w uchwały w części przedmiotu dotacji celowej.
Wnioskodawca Proboszcz wniósł o zmianę udzielenia dofinansowania z odnowienia okien
w prezbiterium kościoła na sfinansowanie - udzielenie dotacji - na zakup pieca gazowego c.o.
W załączeniu przedłożył zaktualizowany wniosek bez pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na przeprowadzenie prac.
Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku, uznała brak podstaw prawnych do zmiany przedmiotu dotacji
w oparciu o § 2 uchwały Nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w związku z art. 77 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
Wnioskodawca - Proboszcz twierdzi, że stanowisko Burmistrza jest niezgodne ze stanem prawnym.

Pytanie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego
wyżej

Czy Gmina może udzielić dotacji celowej na zakup pieca c.o. do obiektu zabytkowego - kościoła
wpisanego do rejestru zabytków?

D. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytań) przedstawionego w części C.

W oparciu o treść art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami brak podstaw
prawnych do zmiany uchwały Nr VII/43/2019 Rady Miejskiej z dnia l marca 2019 r. w sprawie
udzielenia dotacji i pozytywnego załatwienia wniosku o zmianę przeznaczenia dotacji.

Data wypełnienia wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Podpis wnioskodawcy łub osoby
upoważnionej , c.,- .' e : "iL' t .1-1\ .v. i \"I.l .h.'-~

Aleksandra Klubińska28.05.2019 r.

Opinia prawna w załączeniu.


