Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brudzeń Duży na realizację zadania związanego
z renowacją zabytku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Stara Biała pomocy finansowej Gminie Brudzeń Duży na realizację
zadania związanego z renowacją zabytku.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków
budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie między Gminą Stara Biała a Gminą Brudzeń Duży.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz
z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.
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Uzasadnienie
Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Barbary w Sikorzu zwrócił się z prośbą o pomoc finansową
dotyczącą pokrycia części kosztów renowacji kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w kościele
parafialnym pw. św. Trójcy w Sikorzu. Kościół wraz z cmentarzem przykościelnym jest wpisany do rejestru
zabytków pod nr 514 (data wpisu 18.06.1979 r.)
Jak wynika ze złożonego wniosku, pomoc Gminy Stara Biała w wysokości 20 000 zł będzie stanowić ok.
10% całkowitego kosztu renowacji.
Art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że wydatki
budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych
przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu
terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
Natomiast zgodnie z treścią art. 220 ust. 1 i 2 tejże ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji
celowej lub pomoc rzeczowa, a podstawą udzielenia tej pomocy jest umowa.
Do kościoła w Sikorzu gm. Brudzeń Duży uczęszczają parafianie z miejscowości położonych na terenie
Gminy Stara Biała, tj. z Ulaszewa, Kobiernik i Wyszyny, co stanowi ok. 25 % wszystkich parafian.
W związku z tym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przedmiotowej pomocy.
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