
UCHWAŁA NR XXXIV/197/2013
RADY GMINY CHARSZNICA

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.594 )oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 roku. Nr 162, poz.1568 ze zm.) i uchwały Rady Gminy Charsznica 
Nr VI/39/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji przez 
Gminę Charsznica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące zabytków 
wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy i będących własnością 
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 

RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE: 
§ 1. Udziela się dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Chodowie 

w kwocie 36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy 00/100złotych) na prace związane z wymianą 
pokrycia dachowego kościoła parafialnego w Chodowie. 

§ 2. Szczegółowe zasady rozliczenia dotacji, o której mowa w § 1 zostaną określone w umowie 
dotacji zawartej z wnioskodawcą - wzór umowy stanowi załącznik Nr1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pietrzyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/197/2013 

Rady Gminy Charsznica 

z dnia 25 października 2013 r. 

Umowa nr………/2013 

zawarta w dniu ………………2013 r. pomiędzy: 

Gminą Charsznica reprezentowaną przez: 

- Jana Żebraka - Wójta Gminy Charsznica 

przy kontrasygnacie Stanisławy Bogusz- Skarbnika Gminy Charsznica 

zwanym w dalszej treści umowy „Gminą”

a 

Parafią Rzymskokatolicką pw. Jana Chrzciciela w Chodowie, w imieniu której działa: 

Czesław Malec- ksiądz proboszcz parafii Chodów 

zwaną w dalszej treści umowy „Parafią”.

Na podstawie art.77 i art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Charsznica Nr 
VI/39/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji przez Gminę 
Charsznica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące zabytków 
wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy i będących własnością 
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- zawiera się umowę następującej treści: 

§ 1. Przedmiotem dotacji jest przyznanie przez Gminę Charsznica dotacji w wysokości 36.000,00 zł 
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy 00/100) dla Parafii zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/ / 2013 Rady Gminy 
Charsznica z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Charsznica na rok 
2013 oraz uchwałą XXXIV/ /2013 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 października 2013 roku w sprawie 
przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Chodowie na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane prowadzone w kościele na realizację prac 
związanych z: 

"Wymianą pokrycia dachowego kościoła parafialnego w Chodowie". 

Zadanie, na które zostaje przyznana dotacja wykonane będzie do dnia 30 listopada 2013 roku.

§ 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony, do 10 grudnia 2013 roku. 

§ 3. Środki finansowe w wysokości określonej w § 1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Parafii 
prowadzony przez BPH SA O/Miechów Nr rachunku 40 1060 0076 0000 3200 0126 3119. 

§ 4. Wysokość wkładu własnego Parafii do w/w zdania (2011-2013) wynosi 107.647,11 złotych 
(słownie: sto siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem 11/100 złotych). 

§ 5. Parafia zobowiązuje się do wydatkowania przyznanych środków finansowych zgodnie 
z przeznaczeniem, określonym w § 1, z należytą starannością i rzetelnością. 

§ 6. Parafia rozliczy się z wykonanych zadań i przekazanej dotacji w terminie do 10 grudnia 
2013 roku. 
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§ 7. 1. Rozliczenie, o którym mowa w § 6, Parafia zobowiązana jest przedłożyć w Urzędzie Gminy 
Charsznica. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopię rachunków, faktur i innych dokumentów 
księgowych, potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” lub dokumenty potwierdzające realizację 
danych prac. 

2. Parafia zobowiązana jest umożliwić pracownikom Urzędu Gminy Charsznica kontrolę 
wykorzystania dotacji, w szczególności przez udostępnienie dokumentów, umożliwienie wstępu do 
pomieszczeń i obiektów związanych z dotacją, udzielenie informacji i wyjaśnień.

§ 8. Dokumenty źródłowe wydatków realizowanych z dotacji tj. rachunki, umowy, zlecenia itp. 
znajdować się będą w dokumentach finansowych Parafii na rzecz, której przekazano środki stanowiące 
przedmiot umowy. 

§ 9. Umowa może zostać rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) Wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) Nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia 
zakresu rzeczowego realizowanego zadania stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny 
realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, 

3) Przekazania przez Parafię części lub całości dotacji osobie trzeciej, 

4) Odmowy przez Parafię poddania się kontroli, bądź nie usunięcia stwierdzonych podczas kontroli 
nieprawidłowości w terminie określonym przez Gminę.

§ 10. W przypadku nie wykorzystania dotacji w całości lub wykorzystania na inny niż określony 
w umowie cel. Parafia jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Gminy niewykorzystanej lub wykorzystanej 
niewłaściwie kwoty wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie do 31 grudnia 2013 roku. 

§ 11. Z miana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy o finansach publicznych. 

§ 13. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwie dla każdej ze stron. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Pietrzyk
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