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WNIOSEK O UDZIELENIE WYJASNIENIA W ZAKftESI&STeS
PRZEPISOW O FBVANSACH PUB] CH

odpis

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

A. ADRESATWNIOSKU

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

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.I. DANE roENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznac^6 wiaiciwy kwidrat)

X 1. iednostka samorzadu tenlorialneao

4. zwi^zek, stowaizyszenie powiatdw

2. zvvi^k mi^di^gininny

5. samoizgdowejednostki organizacyjne
(w lym s^orz^owe osoby prawne)

3. stowaiTyszenie gmm, gmin i powiatdw

6. bcneficjenci dotacji z budMdw jst
( w zakresie wykoiz^tania pi^rznaiiych dotacji)

Nazvvapeina

Gmina Stopnica

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat

• Buski

Gmina

Stopnica

Miejscowojd

Stopnica

. Ulica

i Tadeusza Ko^ciuszki

Mr domu

■2

Nrlokalu

Kodpocztowy

28-130

Poczta

Stopnica

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

Nale^ wskazad jednostki redakcyjne pizeplsdw wraz z nazw^ aktu prawnego do ka2dego zaistniidego stanu fak^cznego lub zdaizmia przysztego
(bez pizytaczania tre^ci pizepisdw)
Art. 127, art. 221 ust. 1 i 2, art. 250, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w
zwi^u z art. 77 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAEEGO STANU FAKTYCZNEGO (STAN6w
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZUEGO (ZDARZEl^ PRZYSZLYCH
IPYTANIA(PYTA1^

Opis stanu faktycznego (standw fakiycmych), zidaiz»iia przy^ziego (zdaizen przys^ch)
W zwi^zku z zamiarem pr^stqpienia do opracowania, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zab>^6w i opiece nad zabytkami, nowego ,Jlegulaminu w sprawie zasad i tiybu
post^powania, udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowalne dia obiektdw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkdw, gminnej i wojewodzkiej
ewidencji zabytkdw", prosz^ o wydanie interpretacji w nast^puj^cym zakresie:
- c2y gmina moze udzielic dotacji celowej na prace konserwatorskie zwi^ane z zabezpieczeniem,
zachowaniem i utrwaleniem ogrodzenia cmentarza tj. obiektu wpisanego do gminnej oraz wojewddzkiq
ewidencji zabytkow, obiekt nie jest natomiast wpisany do rejestru zabytkdw. Zakres robot wedlug
wnioskodawcy wpisywalby si^ w tresc art. 77 pkt 7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji
zabytku, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Podstaw^ prawn^
udzielenia dotacji na powyzsze z^aoie b^dzie art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 i*. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami. ^ ^



Pytanie (pytania) pizyporaqdkowane do stanu faktycznego (slandwfaktycznych) lub zdaizenjapn^^ego (zdarzcn pizys^ch) przedstawionego
wyiej

gmina moze udzielic dotacji celowej na prace konserwatorskie zwi^ne z zabezpieczeniem,
jzachowaniem i utrwaleniem ogrodzenia cmentarza tj. obiektu wpisanego do gminnej oraz wojew6dzkiej
ewidencji zabytkdw, obiekt nie jest natomiast wpisany do rejestru zabytkow.

Id. wlasne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistnialego

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIAPRZYSZLEGO
Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytad) pizedstawionego w cz^ci C.

jZakres robot wedlug wnioskodawcy, jak rowniez gminy wpisuje si§ w tresc art. 77 pkt 7) zabezpieczenie,
1 zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
i zabytkami. Podstaw^ prawn^ udzielenia dotacji na powyzsze zadanie bfdzie art. $1 ust. 1 i 2 ustawy 23 lipca
: 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
: Data wypdnienia vmiosku

17.10.2019 r.

Imi^ i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upowainionej

Ryszard Zych

Fod{HS wnioskodat
upowaJnionej

S •

cyhiB osoby

J Riil ISTR

t\ysz

GMiNA STOPHICA .
ui. Tadeussa Kc^duszKi 2, 28-130 Stopmca

tel. 41/377 98 00, fax 41/377 98 06
NIP: 655-17-68-527
REGON: 291010783


