Projekt
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR _______
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jemielnicy
Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1870 – z późn. zm.1), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 – z późn. zm.2) oraz Uchwały Nr VIII/52/07 Rady Gminy Jemielnica z dnia
22 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Op.
Nr 60, poz. 1857) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z budżetu Gminy Jemielnica na 2017 r. udziela się dotacji, w wysokości 40 000,00 zł. dla Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jemielnicy, z przeznaczeniem na prace
profilaktyczno – konserwatorskie dla wszystkich ołtarzy z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Jemielnicy.
§ 2. Dotacja obejmować będzie nakłady na zadanie zgodnie z ustaleniami, z Opolskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
§ 3. Dotacja zostanie przekazana na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Jemielnica, a Parafią
Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jemielnicy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Antoni Drzyzga

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948,
poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 191
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r., poz. 397, poz. 774 i poz. 1505 oraz
z 2016 r., poz. 1330, poz. 1887 i poz. 1948
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UZASADNIENIE
Art.221. [Udzielanie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku] 1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie
inwestycji związanych z realizacją tych zadań.
2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż
określone w tej ustawie – na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym
mowa w ust. 1.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone
w niniejszym dziale.
4. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa
w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze
uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności
postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.
Art.81. [Udzielenie dotacji przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa]
1. W trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu
lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.
2. Dotacja, w zakresie określonym w art. 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.
Art.78. [Wysokość dotacji] 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów
koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru.
2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub
naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 1, wymaga niezwłocznego
podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być
również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
4. Łączna wysokość dotacji udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego i wojewódzkiego konserwatora zabytków nie może przekraczać wysokości
dofinansowania określonej w ust. 1–3.
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