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^ iu 1p^TVIOSjps'O^UDZlELENIE^^^ W ZAKRESIE STOSOWANIA
^  PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

A. ADRESAT WNIOSKU

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

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy {zaznaczyc wla^ciwy kwadrat)

I. iednostka samorz^du tervtorialnego X 2. zwiqzek mi^d^gminny

4. zwiqzek, stowarzyszenie powiatow 5. samorzadowe jednostki organizacyjne
(w tym samorzqdowe osoby prawne)

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiat6w

6. beneflcjenci dotacji z bud^tdw Jst
(w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwa pelna
POWIAT KIELECKI

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat

KIELCE

Ulica

WR20S0WA

Gmina

KIELCE

Nr domu

44

MiejscowoSd

KIELCE

Nr lokalu

Kod pocztowy

25-211

Poczta

KIELCE

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^DACYCH

PRZEDMIOTEM WYJAI§NIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA
Nale^ wskazad jednostki redakcyjne przepisow wraz z nazwq aktu prawnego do kazdego zaistniafego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszlego
(bez przytaczania treici przepisow)

Art. 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob
niepelnosprawnych (Dz.U. 2016 poz. 2046 zp6zn. zm.) i



C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEN PRZYSZI.YCH
IPYTANIA (PYTAJ^

Opis stanu faktycznego (stan6w faktycznych), zdarzenia pnq'szlego (zdarzen przyszlych)

Stowarzyszenie „Braterskie Serca" prowadz^ce Warsztat Terapii Zaj?ciowej w Belnie gm. Zagnansk wyst^pito do
Starosty Kieleckiego z prosb^ o dofinansowanie wkladu wlasnego do wykonania robot budowlanych zwi^zanych
z montazem platformy pionowej dla osob niepeinosprawnych w budynku WTZ Belno.
Catkowity koszt rob6t zwi^zanych z montazem windy wynosi 123 000,00 zL Jednakze 50% tej kwoty Stowarzyszenie
moze pozyskac ze srodkow PFRON za po^rednictwem Urz^du Marszalkowskiego w Kielcach. Brakujgc^ kwot? planuje
pozyskac od Powiatu Kieleckiego oraz samorz^dow gmin, ktorych mieszkancy S4 uczestnikami warsztatu.

Pytanie (pytania) przyporzqdkowane do stanu faktycznego (stan6w faktycznych) lub zdarzenia pr^szlego (zdarzen przyszlych) przedstawionego
wyzej

Czy Powiat moze przekazad ze swojego budzetu srodki dla Stowarzyszenia, ktore b?d^ stanowily wi?cej niz 10%
kosztow dzialalnosci wtz, z przeznaczeniem na zakup i montaz windy w budynku warsztatu?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

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

Przepisy nie wskazuj^ jakie koszty dzialalnosci wtz nie mog^ bye finansowane ze srodkow Funduszu, czy tez srodkow
budzetu powiatu.
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