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Zal^cznik nr 1 do zarzgdzenia Nr
Prezesa RIO w Kielcach z dnia roku

WNIOSEK O UDZIELENIE WYJASNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA

PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7pazdziernika 1992 o regionalnych izbach obrachmkowych
(Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 z poin. zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU

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

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyc wla^ciwy kwadrat)
X I. jednostkasamorzqdu terytorialnego

2. zwigzek mi^dzygminny r

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatow
4. zwigzek, stowarzyszenie powiatdw

5. samorz^dowe jednostki organizacyjne

6. beneficjenci dotacji z budzetow jst (w tym samorz^dowe osoby prawne) (w zakresie wykorzystania przyznanych
dotacji)

Nazwa pebia

GMINA EONIOW

B;2. ADRES SIEDZIBY - "

Powiat Gmina Miejscowo^c

SANDOMIERSKI LONIOW LONIOW

Ulica Nr lokalu

56

Kod pocztowy

27-670 LONIOW

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

PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Nalezy wskazad jednostki redakcyjne przepisow wraz z nazw^ aktu prawnego do kazdego zaistnialego stanu
faktycznego lub zdarzenia przyszlego (bez przytaczania tresci przepisow)

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

Art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017
roku, poz. 736 z p6zn. zm)

•



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

Opis stanu faktycznego (stan6w faktycznych), zdarzenia przyszJego (zdarzeh przyszfych)

Ochotnicza Straz Pozama w Chodkowie, dziataj^ca na terenie Gminy Loniow pozyskala srodki z
Lokalnej Grupy Dziaiania na realizacj^ operacji ph. „Budowa swietlicy wiejskiej" z poddziahnia
„Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
spotecznosc" w ramach dziaiania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER" obj^tego Prograraem w zakresie budowy lub przebudowy ogolnodost^pnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Wlascicielem gruntu, gdzie ma bye wybudowana swietlica jest Gmina Loniow, natomiast OSP
Chodkow posiada umow^ uzyczenia gruntu.
Utworzenie swietlicy wiejskiej sluzyc b^dzie nie tylko jako miejsce spotkah dla mieszkahcow
solectwa i kultywowanie tradycji i kultury, ale b^dzie mialo na celu stworzenie godnych warunkow
lokalowych dla czlonkow Ochotniczej Strazy Pozamej w Chodkowie. W ramach tej inwestycji
wybudowany b^dzfe lokal, ktory b^dzie sluzyl Ochotniczej Strazy Pozamej w Chodkowie.
W/w inwestycja polegaj^ca na wybudowaniu swietlicy wiejskiej b^dzie wi^c miala na celu
zapewnienie gotowosci bojowej jednostek ochrony przeciwpozarowej.
Ochotnicza Straz Pozama pozyskala na ten eel 200 000 zl, natomiast wartosc inwestycji wg
kosztorysu to 535 830 zL
OSP Chodkow ma zamiar zwrocic si^ z wnioskiem do Gminy Loniow o udzielenie
krotkoterminowej pozyczki bezprocentowej w kwocie 200 000 zi na zrealizowanie w/w operacji.
Pozyczka ta zostanie w calosci zwrocona po zrealizowaniu projektu i uzyskaniu dofinansowania
z Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego.
i^a^ wkiad wiasny do~ projektu *w wysokosci 335 830 zl Gmiha Loniow zamierza udzielic
Ochotniczej Strazy Pozamej w Chodkowie dotacji celowej w oparciu o art. 32 ust. 3 b ustawy z
dnia24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
Przez okres 5 lat po zakohczeniu projektu gmina Loniow b^dzie udzielala dotacji na dzi^alnosc
biezqca celem utrzymania i zapewnienia gotowosci bojowej jednostce OSP zgodnie z art. 32 ust. 2 i
3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. B^d^ to wydatki biez^ce na
trwalosc projektu.

Pytanie (pytania) przyporzgdkowane do stanu faktycznego (stanbw faktycznych) lub zdarzenia przyszlego (zdarzeh
przysztych) przedstawionego wyzej

Czy Gmina Loniow moze udzielic pozyczki w oparciu o art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o fmansach
publicznych w/w stowarzyszeniu na realizacj^ opisanego projektu ?
Czy Gmina Loniow moze udzielic dotacji Ochotniczej strazy Pozamej w Chodkowie na wklad
wlasny do projektu w oparciu o art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej ?
Czy Gmina Loniow moze udzielac dotacji na biez^c^ dzialalnosc Ochotniczej strazy Pozamej w
Chodkowie w zwi^ku z zapewnieniem trwalosci projektu przez okres 5 lat, 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 (pytan) przedstawionego w cz^sci C.

W naszej ocenie Gmina Loniow moze udzielic pozyczki w oparciu o art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o
fmansach publicznych dla Ochotniczej Strazy Pozamej w Chodkowie na wyzej opisane zadanie,
gdyz zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorzqdzie gminnym, utworzenie swietlicy, obejmuje
realizacj? zadan wtasnych.
W naszej ocenie Gmina Loniow raoze udzielic rowniez dotacji na wktad wlasny do projektu,
polegajqcego na wybudowaniu swietlicy wiejskiej w oparciu o art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej z uwagi na fakt ze wybudowana swietlica ma
zapewnic gotowosc bojow^ strazakow poprzez stworzenie godnych warunkow lokalowych dla
czlonkow OS? Chodkow.

W naszej ocenie Gmina Loniow b^dzie mogta udzielac rowniez dotacji na dzialalnosc biezqc^ w
zwi^zku z zapewnieniem trwalosci projektu przez okres 5 lat, w oparciu o art. 32 ust. 3 b ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

Data wypetnienia wniosku

2017-10-11

Imi? i nazwisko wnioskodawcy lub
osoby upowaznionej

Szymon Kolacz

Podpis wnioskodawcy^ lub osoby
upowaZnionej

I iXOiVlCZSzymo


