
Kielce, dnia 4 rnaja 2018 r.

IAN PTOTROWSKT
tsiskup Kielecki

Nr OA - 42/18

DEKRET

Bior4c pod uwagg potrzeby materialne parafri, kt6re prowadzq budowg koSciola,

plebanii lub inne prace remontowo - konserwatorskie, kieruj4c sig przepisem kan. 1274 S 3

KPK, niniejszym

ustanawiam DmcEzJALNy FuNnusz RnvroNrowo-BuDowlANy.

Zasady dzialaniafunduszu zawarte s4 w zatwierdzonym przezBiskupa Kieleckiego

resulaminie.

ln.Mo,oQa,
Ks. Adam Perz

KANCLERZ KUzuI

'25-025 Kieice, ul. ]ana Pawia 1I nr ii, tri" 41 341 59 7.J,fax 4J 341 59'70, e-rnail: Bp.].Piotrowski@r:piskopat.pl



BISKUP KIELECKI
ul. Jana Pawla II at 3,25-025 Kielce, tel. +48(41) 34-45425, fax: +48(41) 34-15-656,

Nr OA- 43118 Kielce, dnia 4 maja 2018 r:

REGULAMIN DIECEZJALNE GO FUNDUSZU

Diecezjalny Fundusz Remontowo-Budowlarry zostaie powolany przez Biskupa

Kieleckiego jako pomoc dlaparufii, kt6re maSqtrudn4 sytuacjg materialn4.

Odpowiedzialnym za Fundusz jest Dyrektor Ekonomiczny Diecezji Kieleckiej,

kt6ry raz w roku sklada rczliczenie finansowe Biskupowi Kieleckiemu

i Diecezlalnej Radzie Ekonomicznej.

Podstawq utworzenia Funduszu s4 Srodki finansowe z zebranych

w parafrach diecezji kieleckiej ofiar do puszek w jedn4 SciSle okreSlon4 przez

Biskupa Kieleckiego niedzielg roku, jak r6wnie? od indywidualnych

ofiarodawc6w.

4. Ofiary ze zbi6rek i od os6b indywidualnych wplacane s4 w kasie Kurii lub na

konto bankowe diecezji kieleckiej.

5. Za po{rednictwem proboszcza lub administratoru parafra mohe ubiegad sig

o przyznarrie dofinasowania na:

a. budowg koSciola

b. budowg plebanii

c. remont koSciola lub plebanii

d. remont konserwatorski element6w wyposazenia koSciotra.

6. Proboszcz parafii ubiegaj4cej sig o pomoc przedstawia na piSmie Dyrektorowi

Ekonomicznemu podanie z proSb4 o dofinansowanie wraz

z opracowanym kosztorysem i harmonogramem prac.

7. Zal<res dofinansowania danego projektu bgdzie uzalehniony od jego

merytorycznej oceny.

1.

2.

3.
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Decyzjg o pomocy wraz z kwot1 pomocy podejmuje Biskup Kielecki po

konsultacji z Rad4 EkonomicznqDiecezji Kieleckiej, kt6ra w trybie normalnym

zbiera sig dwa razy w roku w miesi4cach wiosennych i jesiennych.

Polowa przyzfianych Srodk6w wyplacana jest parafii po zatwierdzeniu projektu

a druga polowa po zakofrczeniuprac i przedstawieniu rozliczenia.

10. W sprawach nie objgtych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub spornych

decy zje podej muj e B iskup Kielecki.

Majqc na uwadze Dekret Nr OA - 42/18 z dnia 4 maja 20L8 r. niniejszym

zatwierdzam Regulamin Diecezj alnego Funduszu Remontowo-Budowlanego.

Kielce, dnia 4 maja 20lB r.

:*E-L.

h.A,La*?e^
Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII

8.

9.

n Piotrowski

BISKUP KIELECKI


