
REGlONAmA IZBA OBRACHUNKOWA
25-520 Kielce ul.TargowalS

tel. 41-368-11-22 do 25
Regon: 290339370 1/^ IT^ I a

IaO P 1 a Kielce, dnia 07 listopada 2017 r.
WI-44/32^ /2017

Pan

WYSLANO DNIA:

0 7. n. 2017

Szymon

Wojt Gminy

Lonidw

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjasnienia w zakresie stosowania przepisow o
finansach publicznych, ktory wplyn^l w dniu 13.10.2017 r., Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach informuje, ze:

- Udzielenie pozyczki przez gmin? jest czynnosci^ z zakresu prawa cywilnego, normowan^
przepisami art. 720-724 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.
U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.)

- Decyzj? w sprawie udzielenia pozyczki podejmuje organ wykonawczy gminy w granicach
okreslonych przez organ stanowi^cy gminy na podstawie przepisow art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 1875).
Udzielane (w granicach tak ustalonej kwoty) przez wojta gminy pozyczki mog^ miec charakter
zarowno dhigo jak i krotkoterminowy.

- Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 736 ze zm.), koszty wyposazenia, utrzymania, wyszkolenia i
zapewnienia gotowosci bojowej ochotniczej strazy pozamej ponosi gmina, z zastrzezeniem art.
35 ust. 1.

W oparciu o Rozporz^dzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowalo dokument zatytidowany „Wytyczne w
zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-
2020", w ktdrym zawarto m.in. interpretacj? poj^cia trwalosci projektu. Beneficjent po
zakohczeniu realizacji projektu zobowi^zany jest do zachowania swojego projektu (tzw.
trwalosci projektu) w niezmienionej formie i wymiarze efektow projektu, ktorych osi^gni^cie
zostalo zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie.

W ocenie Izby, wyznacznikiem przekazania dotacji z budzetu gminy pozostaje okolicznosc,
czy dany wydatek pozostaje w zwiqzku z utrzymaniem gotowosci bojowej jednostki
ochotniczej straz pozamej w rozumieniu przepisow art. 32 ust. 2 ww. ustawy o ochronie
przeciwpozarowej.

Przedstawiaj^c powyzsze nale^ zaznaczyc, ze wyjasnienia regionalnej izby obrachunkowej
nie stanowi^ wi^cej wykladni prawa.
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