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Pani Aleksandra Klubiń!tb....·-·-------- __... ,....J
Burmistrz Miasta i Gminy
w Koprzywnicy

Szanowna Pani Burmistrz, wnioskiem z dnia 28.05.2019 r., doręczonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 31.05.2019 roku, zwróciła się Pani o udzielenie odpowiedzi na
pytanie:
- czy gmina może udzielić dotacji celowej na zakup pieca c.o. do obiektu zabytkowego - kościoła
wpisanego do rejestru zabytków?
Z opisu stanu faktycznego wynika, że stosowną uchwałą Rady Miejskiej udzielono dotacji dla Parafii
w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, odnowienie okien w prezbiterium
kościoła. Po podjęciu w/w uchwały Proboszcz Parafii zwrócił się z wnioskiem o zmianę przeznaczenia
dotacji na zakup pieca gazowego c.o. Parafia nie posiada pozwolenia konserwatora zabytków na
przeprowadzenie wnioskowanych prac.

Odpowiadając na to pytanie, wskazać należy na następujące okoliczności.
Jak wynika z art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami (tekstjedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), dotacja może być udzielona na dofinansowanie
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez
wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku.
Zatem warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji, jest posiadanie kosztorysu zatwierdzonego przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków, której nie posiada Parafia.

Stosownie do art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacja na wykonanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych może być udzielona na dofinansowanie
nakładów koniecznych, wyszczególnionych w 17 punktach tego przepisu. Wykaz prac i robót wskazanych
wart. 77 nie zawiera wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji centralnego ogrzewania.
Wobec powyższego nie jest możliwym przeznaczenie dotacji na zakup pieca gazowego c.o.

Zgodnie z art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w trybie określonym
odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona
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przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych
w podjętej przez ten organ uchwale.

Dotacja, w zakresie określonym wart. 77, może być udzielona w wysokości do 100% nakładów
koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Z
postanowień Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wynika, że zakup
pieca gazowego c.o. nie może być przedmiotem dotacji. Reasumując, powołane wyżej przepisy nie dają
podstaw do udzielenia dotacji na zakup pieca gazowego c.o.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni
przepisów prawa.
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