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WNIOSEK O UDZIELENI WYJAŚNIENIA W ZAKRESIJt~~ANł~'" t'<''*: I
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 pćźn. zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
B. DANE WNIOSKODAWCY
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 pelna
GMINA SĘDZISZÓW

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość

JĘDRZEJOWSKI SĘDZISZÓW SĘDZISZÓW

Ulica rdomu Nr lokalu

DWORCOWA 20

Kod pocztowy Poczta

28-340 SĘDZISZÓW

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)

Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 20 16r. poz. 1870 z późno zm.)

C. PRZEDST AWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH
I PYT ANIA (PYT AŃ)

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

Gmina Sędziszów zwraca się z prośba o wyrażenie poglądu co do prawidłowości naszego stanowiska w
przedmiocie udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn
., MIERZYN lAK" na realizację inwestycji - Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzynie.



<,

Umową użyczenia z dniu 21.03.2017,. zawartą na okres realizacji zadania pn. " Budowa świetlicy WiejSk~
w Mierzynie" oraz na okres utrzymania celu projektu. Gmina Sędziszów oddała w użyczenie
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn nieruchomość gruntową na realizacje zadania własnego
gminy j.w.

Zgodnie ze statutem, celem Stowarzyszenia jest m.in. podejmowanie wszelkich przedsięwzięć
związanych z rozwojem wsi, mieszkańców i regionu ( ... ), wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki
i wypoczynku współmieszkańców, inicjowanie i kreowanie działań społecznych, edukacyjnych
i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji, poprawa standardu życia
społeczności wiejskiej, prowadzenie szkoleń i prezentacji ( ... ).

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mierzyn" MIERZYNlAK" złożył odo Lokalnej Grupy
Działania "Ziemia Jędrzejowska - GRYF" wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach
poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Na realizacje zadania inwestycyjnego tym poddziałaniu można było pozyskać max. 300 tys. zł.
Stowarzyszenie otrzymało 299.999,89 zł. Oferta firmy budowlanej opiewa na kwotę 397.091,79 zł.
Z rozeznania rynkowego w wynika, że w aktualnym okresie przetargi są nierozstrzygane lub koszty
całkowite są znacząco powyżej kosztów inwestorskich. Tak samo jest w tym przypadku. W sytuacji braku
wsparcia finansowego ze strony gminy, pozyskane środki będą musiały być zwrócone.

Na pomoc w realizacji w/w inwestycji gmina Sędziszów zamierza udzielić dofinansowania w postaci dotacji
celowej w oparciu o art. 221 ustawy o finansach publicznych.

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

W świetle powyższego, czy gmina Sędziszów może udzielić dotacji w oparciu o art. 22 ł ustawy o finansach
publicznych w/w stowarzyszeniu jako podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych
na realizację w/w projektu, a służącego realizacji celów publicznych?

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

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

W ocenie gminy obowiązujące unormowania prawne pozwalają wesprzeć finansowo w formie dotacji
celowych działalność stowarzyszeń niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wynika to z art. 221
ustawy o finansach publicznych.
Gmina Sędziszów udzieli dotacji celowej w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w Sędziszowie.
Udzielona dotacja z budżetu gminy służyć będzie celom publicznym związanych z realizacja zadań
własnych gminy.

Wybudowanie świetlicy wiejskiej ma na celu aktywizację grup defaworyzowanych i ich rozwój kulturowy,
w znacznym stopniu poprawi warunki życia przedstawicieli grup de faworyzowanych, poprzez stworzenie
alternatywnej oferty na atrakcyjny sposób rozwijania swoich zdolności i zainteresowań zarówno dla dzieci,
młodzieży, bezrobotnych, osób samotnych i starszych. Świetlica będzie miejscem spotkań, warsztatów.
Stanie się centrum kulturowym wsi.



Na tą chwilę, na terenie wsi Mierzyn, nie ma jakiegokolwiek miejsca, które przynajmniej w minimalnym
stopniu mogłoby pełnić rolę świetlicy.
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