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WNIOSEK O UDZIE NIE WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE,;STOSOWANlAl\.(().. .

PRZEP SÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH .

I Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 z późno zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18,25-520 Kielce
B. DANE WNIOSKODA WCY
B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Xl. jednostka samorządu terytorialnego 2. związek międzygminny 3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatów
4, związek, stowarzyszenie powiatów 5. samorządowe jednostki organizacyjne 6. beneficjenci dotacji z budżetów jst

(w tym samorządowe osoby prawne) ( w zakresie: wykorzystania przyznanych dotacji)
Nazwa pełna
Gmina Wojciechcwice

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość

Opatowski Woj ciechowice Wójciechewice

Ulica Nr domu Nr lokalu

- 50

Kod pocztowy Poczra

27-532 Wojciechowice

B.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
(bez przytaczania treści przepisów)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A l ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategij rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - § 2 pkt.6.

art, 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku O finansach publicznych.

art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

C. PRZEDSTA WIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH
I PYTANIA (PYTAŃ)

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)
Gmina Wojciechowice zwraca się z prośbą o wyrażenie poglądu co do prawidłowości naszego stanowiska w
przedmiocie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Gminy Wojciechowice "Dzieci Naszym
Dobrem" w przedmiocie realizacji operacji pod nazwą "Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przynależną
infrastrukturą techniczną w miejscowości Sadłowice" , Budowa Świetlicy jest zadaniem własnym Gminy, które będzie
realizowane przez w/w Stowarzyszenie, w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie wniosku o pozyskanie
funduszy unijnych na operację w ramach poddziałatria 19.2 " Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategij
rozwoiu lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie



r

podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020, który ma na celu integrację
społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną", ponieważ w chwili
obecnej miejscowość ta nie posiada lokalu do celów np, integracja .zebrania wiejskie, Wykonanie projektu to koszt
356700,00 zł w tym dofinansowanie będzie wynosiło 200.000,00 zł czyli wkład własny wnioskodawcy to koszt
156 700,00 zł.
W związku z tym, iż Stowarzyszenie nie posiada środków na pokrycie udziału własnego,gdyz nie działa w celu
osiągnięcia zysku, a utrzymuje się jedynie z dotacji celowej na działalność bieżącą szkoły, dlatego też w związku z
art 221 ustawy finansach publicznych gmina chciałaby udzielić dotacji celowej na zrealizowanie wfw operacji i

pokrycie wkładu własnego,
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną idziała na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz.U. 2001r, nr 79, poz 855 z późno zm). Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede
wszystkim na pracy społecznej członków i zatrudnionych pracowników. Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem
trzech publicznych szkół podstawowych. Jednym z celów Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie prowadzenia
działalności na rzecz edukacji profilaktycznej, prozdrowotnej, regionalnej i ekologicznej. Osiągnięcie celu realizowane
jest poprzez organizowanie imprez o charakterze rodzinnym, kulturalnym, sportowym, prozdrowotnym,
profilaktycznym ekologicznym, regionalnymi patriotycznym.
Stowarzyszenie jest organizacja pożytku publicznego. Status ten uzyskało z chwilą wpisu do KRS-u pod numerem
0000391343.
Stowarzyszenie posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której ma powstać świetlica wiejska, w postaci umowy
bezpłatnego użyczenia w/w nieruchomości, która stanowi własność gminy.
Stowarzyszenie zachowa trwałość projektu przez okres pięciu lat z funduszy majątku stowarzyszenia, które powstaje
ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji i ofiarności publicznej.
Kwota wykonania projektu wynosi 356 700,00zł w tym wkład własny l56700,00zł i dofinansowanie w wysokości
200000,00 zł. Na kwotę 156700,00 zł Gmina chce udzielić Stowarzyszeniu dotacji celowej natomiast na kwotę
200 000,00 zł Gmina chce udzielić pożyczki krótkoterminowej, która będzie zwrócona w momencie rozliczenia
końcowego operacji przez Stowarzyszenie z Instytucją Zarządzającą w danym roku budżetowym.

Pyranie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego
wytej
Gmina Wojciechowice w związku z realizacją operacji pod nazwą "Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z
przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sadłowice" przez Stowarzyszenie na Rzecz Gminy
Wojciechowice "Dzieci Naszym Dobrem", zwraca się z zapytaniem czy może udzielić dotacji celowej na w/w
operację.

D. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIAPRZYSZLEGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytań) przedstawionego w części C
W ocenie gminy unormowania prawne pozwalają wspierać finansowo w fonnie dotacji celowych działalność

stowarzyszeń niezaliczanych do sektora finansów publicznych iniedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację
zadań publicznych. Wynika to z art. 118 i221 ustawy o finansach publicznych. Udzielone dotacje celowe służyć będą
celom publicznym związanych z realizacja zadań własnych gminy. Wybudowanie świetlicy wiejskiej ma na celu
stworzenie obiektu pełniącego funkcję publiczną, społeczno-kulturalną dla lokalnych społeczności. Świetlica będzie
stanowić ośrodek życia kulturalnego i społecznego. Lokalna społeczność będzie miała możliwość dokształcania się i
uczestnictwa w różnych warsztatach i kursach, które będą organizowane w wybudowanej świetlicy, bez potrzeby
dojeżdżania do innych miejscowości. Będzie to również miejsce organizacji spotkań koła gospodyń wiejskich, rady
sołeckiej, i innych organizacji społecznych.
W chwili obecnej w miejscowości Sadłowice nie ma żadnego obiektu użyteczności publicznej i dzięki budowie
świetlicy zostanie podniesiona jakość życia mieszkańców wsi.

Imię inazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej
Sylwia Dzioba

Data wypełnienia wniosku Podpis wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej
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