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WNIOSEK O UDZIELENIE WYJASNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA

PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Załącznik nr l do zarządzenia Prezesa RIO w
Kielcach ! fu'CJ,{

{vWl' j

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 WNIOSKODAWCY
B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

X l. 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 Bliżyn

B.2. ADRES SIEDZIBY
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 WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszlego
(bez przytaczania treści przepisów)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 20 10 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053
z późno zm).

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

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)
Powiat skarżyski realizuje zadanie polegające na "Przebudowie drogi powiatowej nr 0441 T w m. Mroczków, gmina
Bliżyn" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to droga powiatowa na terenie gminy Bliżyn, w związku z
czym na wniosek powiatu przyznano pomoc finansową w kwocie 250.000zł na realizację zadania. Dokonano
stosownych zmian w budżecie przyznając dotację dla Powiatu Skarżyskiego klasyfikując ją w dziale 600, rozdziale
60018 § 6300.



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

Czy Gmina dokonując zmian w budżecie celem zabezpieczenia środków na dotację dla
Powiatu Skarżyskiego na zadanie realizowane przy współudziale Funduszu Dróg
Samorządowych prawidłowo zaklasyfikowała dotację w rozdziale 60018- Fundusz Dróg
Samorządowych czy winno być w rozdziale 60014 -Drozi powiatowe?
D. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO
Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytań) przedstawionego w części C.

Gmina Bliżyn dokonując zmian w budżecie opierała się na klasyfikacji budżetowej w jakiej Powiat Skarżyski otrzyma
środki na realizację drogi tj. z Funduszu Dróg Samorządowych / rozdział 60018/. Stwierdzono, że skoro powiat otrzyma
środki w rozdziale 60018 to zasadne będzie aby dotacja z Gminy na realizację tego samego zadania zaklasyfikowana
była w tym samym rozdziale. Pojawiły się jednak wątpliwości co do poprawności zaklasyfikowania w/w dotacji czy
jednak nie powinna ona zostać w rozdziale 60014 - Drogi powiatowe.
Jeśli to możliwe to bardzo prosimy o możliwie szybkie ustosunkowanie się do naszego stanowiska, ze względu na
konieczność przekazania dotacji i ewentualnie dokonania zmian w budżecie.

Data wypełnienia wniosku Podpis wniosko cy lub osoby
upoważnionej
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Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Mariusz Walachnia
Wójt Gminy Bliżyn
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