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]|^JE.i^^^^^^W-ZAKRESIE STOSOWANIA
Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7pazdziernika 1992 o regionalnych izbach obrachmkowych

(Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 z pozn. zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU

Regionalna Izba Obrachiinkowa w Kielcach, ul. Targowa 18,25-520 Kielce

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.l, DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyd wla^ciwy kwadrat)

X 1. jednostkasamorzqdu terytorialnego 2. zwi^ek mi^d^gminny

4. zwi^k, stowarzyszenie powiatdw 5. samorz^dowe jednostki organizacyjne
(w tym samorzqdowe osoby prawne)

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatdw

6. beneficjenci dotacji zbud2et6wjst
(w zakresie wykorzystaniaprzyznanych dotacji)

Nazwa pdna

GMINA KLIMONTOW

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat

SANDOMIERSKI

Gmina

KLIMONTOW

Miejscowo^d

KLIMONTOW

Uiica

ZYSMANA

1 Nr lokalu

Kod pocztowy

27-640

klimont6w

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH Bl^D^CYCH

PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

NaleZy wskazad jednostki redakcyjne przepisdw wraz z nazw^ aktu prawnego do kazdego zaistnialego stanu fak^cznego lub zdarzenia przyszlego
(bez przytaczania tre^ci przepisdw)

Art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z p6zn.
zm.)

Art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoiarowej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1169)

tC75g\aOl1



C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEN PRZYSZLYCH
I PYTANIA (PYTAI^

Opis stanu faktycznegb (stan6w faktycznych), zdarzenia przyszlego (zdarzeri przyszlych)

Ochotnicza Stra4 Poiama w Zakrzowie, dzialajqca na terenie Gminy Klimont6w pozyskala ̂ rodki z Lokalnej Grupy
Dzialania na realizacj? operacji pn. „Rozwijanie i podnoszenie jako^ci iycia spoieczno^ci lokalnej poprzez budow?
^wietlicy wiejskiej" z poddzialania „Wsparcie na wdraianie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spoleczno^d" w ramach dzialania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
obj?tego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogdlnodost^pnej 1 niekomercyjnej infrastnictury turystycznej
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Wla^ciclelem gruntu, gdzie ma by6 wybudowana ̂ wietlica jest Gmina Klimontdw, natomiast OSP Zakrzow posiada
umow§ uiyczenia gruntu.
Utworzenie iwietlicy wiejskiej shiiyd b?dzie nie tylko jako miejsce spotkah dla mieszkahcdw solectwa i kultywowanie
tradycji i kultury, ale b?dzie mialo na celu stworzenie godnych warunkdw lokalowych dla czlonkdw Ochotniczej Straiy
Po2:amej w Z^zowie. W ramach tej inwestycji wybudowany b?dzie garaZ, Irtdry b^dzie shiZyl do gara^owania
samochodu poiamiczego Ochotniczej StraZy PoZamej w Zakrzowie. W/w inwestycja polegajgca na wybudowaniu
iwietlicy wiejskiej b^dzie wi?c miala na celu zapewnienie gotowoici bojowej jednostek ochrony przeciwpoZarowej.
Ochotnicza StraZ PoZama pozyskala na ten eel 300 000 zt, natomiast calo^d inwestycji to koszt 550 904,51 zt.
OSP Zakrzow ma zamiar zwrocic si? z wnioskiem do Gminy Klimontdw o udzielenie krdtkoterminowej poZyczki
bezprocentowej w kwocie 300 000 zl na zrealizowanie w/w operacji. Poiyczka ta zostanle w calo^ci zwrdcona po
zrealizowaniu projektu.
Na wklad wlasny do projektu w wysoko^ci 250 904,51 zl Gmina Klimontdw ̂ mierza udzielid Ochotniczej StraZy
PoZamej w Zakrzowie dotacji celowej w oparciu o art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpoZarowej.

Pytanie (pytania) przyporz^dkowane do stanu faktyczaiego (stan6w faktycznych) lub zdarzenia przyszlego (zdarzert przyszlych) przedstawionego
wytej

Czy Gmina Klimontdw moZe udzielid poZyczki w oparciu o art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o fmansach publicznych w/w
stowarzyszeniu na realizacj? opisanego projektu?
Czy Gmina Klimontdw moZe udzielid dotacji Ochotniczej straZy PoZamej w Zakrzowie na wklad wlasny do projektu
w oparciu o art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoZarowej?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO
Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytah) przedstawionego w cz?^ci C.

W naszej ocenie Gmina Klimontdw moZe udzielid poZyczki w oparciu o art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach
publicznych dla Ochotniczej StraZy PoZamej w Zakrzowie na wyZej opisane zadanie, gdyZ zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9
ustawy 0 samorzadzie gminnym, utworzenie iwietlicy, obejmuje realizacje zadan wlasnych.



W naszej ocenie Gmina Klimont6w mote udzielid r6\vniez dotacji na wklad wlasny do projektu, polegajgcego na
wybudowaniu ^wietlicy wiejskiej w oparciu o art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpoterowej z uwagi na fakt ie wybudowana ̂ wietlica ma zapewni6 gotowoii bojow^ stra2ak6w poprzez
stworzenie godnych warunkdw lokalowych dla cztonkow OSP Zakrzbw.

Data wypetnienia wniosku

2017-10-04

Imi? i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upowaZnionej

MAREK GOZDZEWSKI

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upowaZnionej

mgr inz, Man k 3ozdziews/ti


