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Pan Ryszard Zych
Burmistrz Miasta i Gminy
w Stopnicy

Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 17.10.2019 r., dor§czonym na adres Reglonalnei
Izby Obrachunkowej w Klelcach w dacle 18.10.2019 roku, zwrocit si? Pan o udzlelenle odpowledzl na
pytanie:

- czy gmina moze udzielic dolacji celowej na prace konserwatorskie zwi^zane z zabezpieczeniem,
zachowaniem i utrwaleniem ogrodzenia cmentarza, tj. obiektu wpisanego do gminnej oraz wojewddzkiej
ewidencji zabytkbw? Obiekt nie jest natomiast wpisany do rejestm zabytkow.

Odpowiadaj^c na to pytanie, wskaza6 nalezy na nast^puj^ce okolicznosci.
Jak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece

nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) - dale] uozoz, ochronie i opiece podlegajq,
bez wzgl^du na stan zachowania zabytki nieruchome b^dq^ce w szczegolno^ci cmentarzami.

Zgodnie z art. 81 uozoz, w trybie okreSlonym odr^bnymi przepisami dotacja na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub
znajduj^cym si? w gminnej ewidencji zabytkow moze by6 udzielona przez organ stanowi^cy gminy
powiatu lub samorz^du wojewodztwa. na zasadach okreslonych w podj?tej przez ten organ uchwale.
Dotacja, w zakresie okreslonym w art. 77, moze bye udzielona w wysokosci do 100% nakladbw
koniecznych na wykonanie przez wnioskodawc? prac konserwatorskich, restauratorskich lub robbt
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajduj^cym si? w gminnej ewidencji zabytkow.

Stosownie do powolanych wyzej przepisow, Rada Miejska moze udzielic dotacji celowej na prace
w zakresie okreslonym w art. 77 pkt 7 uozoz, zwi^zane z zabezpieczeniem, zachowaniem i utrwaleniem
ogrodzenia cmentarza, tj. obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow, o ktbrej stanowi art. 22
ust. 4 uozo. Dotacja winna bye udzielona na zasadach okreslonych w podj?tej przez Rade Mieiska
uchwale. r j ^
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Jednocze^nie pragn^ podkreslic, ze jest to jedynie stanowisko Regionalne] Izby Obrachunkowej
w Kielcach, kt6ra nie posiada uprawnien do dokonywania powszechnie obowi^zuj^cej wyktadni
przepisow prawa.
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