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ZIELENIE 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 późn. 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 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 MICHAŁÓW

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Poczta

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 zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
(bez przytaczania treści przepisów)

Art. 2!6 ust.2 pkt.! ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r ° fmansach publicznych (Dz. U. z 20 !9r poz. 869)



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

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

Parafia Rzymskokatolicka w Górach jest właścicielem działki położonej w Górach nr 192. Gmina zamierza podpisać
umowę użyczenia działki stanowiącej własność Parafii na okres co najmniej 5 lat. Na działce Gmina zamierza
realizować inwestycje polegającą na budowie "parkingu" tj. utwardzenie terenu i położenie nawierzchni asfaltowej.
Należy nadmienić, że w bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się szkoła a z parkingu korzysta szereg osób
przyjeżdzających nie tylko do kościoła, ale i na organizowane festyny, do szkoły itp.

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

Wobec powyższego, czy sfinansowanie z budżetu gminy "budowy parkingu na działce Parafii" jest
zgodny z art. 216 ust.2 pkt.l ustawy o finansach publicznych, w przypadku, gdy Gmina podpisze
umowę użyczenia tej działki z Parafią?

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

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

Zdaniem gminy w chwili obecnej, żaden przepis obowiązującego prawa w sposób wyraźny nie zabrania realizowania
inwestycji gminnej na cudzym gruncie na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej zgodnie z zasadami
gospodarowania środkami publicznymi. W wyniku zawartej umowy użyczenia, interes publiczny byłby w sposób
należyty zabezpieczony, a wykonana inwestycja służyłaby całej społeczności lokalnej i nie tylko. Inwestycja ta
zaspokoi zbiorowe potrzeby mieszkańców w zakresie ładu przestrzennego i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa.
Z parkingu korzysta szeroki zakres osób z terenu Gór, ale i także z poza terenu Gminy.
Zdaniem Gminy wydatek ten można zakwalifikować jako zgodny z art. 216 ust.2 pkt. l ustawy o finansach
publicznych.
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