
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr .
Prezesa RIO w Kielcach z dnia , .roku

K O UDZIELENIE WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA
PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13pkt 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)

X I. 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&e1na GNIlNi\. BJ.JLZYN
Gmina liżyn /. .~h>i i.ih;.~
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B.2. ADRES SIEDZIBY NIP 6G3"2-57':'Ci ii'~"'~IG:~.7.9~OCS38

Powiat Gmina Miejscowość

skarżyski Bliżyn Bliżyn

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kościuszki 79A

Kod pocztowy Poczta

26-120 Bliżyn

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

Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistnialego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszlego
(bez przytaczania treści przepisów)
Art.6 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
art. 221 ust. I ustawy o finansach publicznych,
art.7 ust.! pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH
I PYTANIA (PYT AŃ)

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszlego (zdarzeń przyszlych)
Gmina Bliżyn ma opracowaną dokumentację na dwa zadania inwestycyjne związane z budową infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy. W związku z ogłoszonym konkursem przez Lokalną Grupę Działania - U
Zródeł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy Leader" poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność" zgłosiło się stowarzyszenie pożytku publicznego z terenu gminy
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Bliżyn, które chce przystąpić do konkursu i realizować powyższe zadania.
Gmina zamierza zawrzeć umowę użyczenia na grunty, stanowiące własność gminy, na których ma być realizowana
inwestycja zgodnie z którą:
Zarówno użyczający, jak i biorący w użyczenie zgodnie oświadczają, że w interesie publicznym mieszkańców gminy
Bliżyn jest wybudowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej . Użyczający i biorący w użyczenie postanawiają
zgodnie współpracować w celu zagospodarowania terenu poprzez realizowanie zamierzenia, o którym mowa powyżej.



Gmina chce oddać również w nieodpłatne użyczenie lub przekazać dokumentem PT nakłady poniesione na opracowaną
dokumentację techniczną składającą się z projektu budowlanego oraz projektu architektoniczno-budowlanego.
Biorący w użyczenie tj. Towarzystwo zobowiązuje się przejęty teren przygotować oraz wybudować na nim zamierzenie
zgodnie z użyczoną lub przekazaną dokumentacją, uzyskać wszelkie wymagane przez prawo pozwolenia i uzgodnienia,
wszelkie koszty związane z przygotowaniem terenu i budową ponosił będzie biorący w użyczenie czyli stowarzyszenie.
Stowarzyszenie będzie występować do gminy o przyznanie pożyczki krótkoterminowej z przeznaczeniem na realizację
w/w zadania. Pożyczka spłacona będzie po otrzymaniu dofinansowania przez stowarzyszenie. Wysokość kwoty
pomocy zgodnie z konkursem wynosi od 100.000 do 300.000zł, natomiast wartość zadania zgodnie z kosztorysem
opiewa na kwotę około 500.000zł. Stowarzyszenie będzie występowało z wnioskiem do Gminy o przyznanie dotacji
celowej na brakującą część środków.
Po wybudowaniu inwestycji wybudowane środki trwałe zostaną przekazane na majątek gminy.
Ze względu na termin planowania budżetu na rok 2018 prosimy o szybka odpowiedź.

Pytanie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego
wyżej

l. Czy jest możliwość zawarcia umowy o użyczenie dokumentacji z przeznaczeniem na
realizację inwestycji na terenie gminy, która jest w katalogu zadań własnych gminy?
Czy jest podstawa do przekazania poniesionych nakładów na inwestycję, które są na koncie

080 dla stowarzyszenia dokumentem PT?
2. Czy jest możliwość udzielenia dotacji celowej na wniosek stowarzyszenia z przeznaczeniem

na realizację zadania polegającego na wybudowaniu infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej(miejsca integracji) w przypadku gdy już przyznana będzie pożyczka z
przeznaczeniem na powyższy cel?

3. Czy Gmina Bliżyn może udzielić krótkoterminowej pożyczki bezprocentowej w kwocie
300.000zł dla stowarzyszenia jako podmiotu niezaliczonego do sektora finansów
publicznych na realizację opisanego projektu?

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

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytań) przedstawionego w części C.

I. W związku z tym, iż zadanie polegające na wybudowaniu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej jest
realizowane w interesie publicznym mieszkańców gminy Bliżyn i mieści się w katalogu zadań własnych
gminy a stowarzyszenie będzie realizować inwestycję dla dobra mieszkańców Gmina ma możliwość przekazać
poniesione nakłady na dokumentację dotyczącą realizacji inwestycji /figurujące na koncie 080/ dokumentem
PT pod warunkiem że stowarzyszenie otrzyma dofinansowanie na realizację zadania.

2. Zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podmioty niezaliczone do sektora finansów
publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać dotację celową z budżetu jst na cele
publiczne związane z realizacją zadań publicznych tej jednostki a także na dofinansowanie inwestycji
związanych z realizacją tych zadań, w związku z czym jest możliwość udzielenia dotacji dla stowarzyszenia
pod warunkiem podjęcia stosownych uchwał przez Radę Gminy.

3. Gmina Bliżyn może udzielić pożyczki w oparciu o art.6 ust.2 pkt.3 ustawy o finansach publicznych dla
stowarzyszenia -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bliżynie z przeznaczeniem na w/w zadanie, gdyż zgodnie
z art.7 ust.l pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej jest
zadaniem własnym gminy i będzie służyć interesom publicznym mieszkańców gminy.

Data wypelnienia wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej
Wójt Gminy

Podpis wniOSk,~daw y lub osoby
upowazl1loneJ ~ v',..

MW-i g1C;Mariusz Walachnia


