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! Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat) I

I jednostka samorządu terytorialnego 2. związek międzygminny 3. stowarzyszenie gmin. gmin i powiatów

Kod pocztowy

WLOSZCZOW t\

4. związek. stowarzyszenie powiatów X ;. samorządowe jednostki organizacyjne
tw tym sarnorządowe osohy prawne)

6. beneficjenci dotaejr l budżetów jst
, w zakresie wykorz)'stunia przyznanych dotacji)

Nazwa pełna

POWIA'fOWI: CENTRUM POM()CY RODZINIE WE WLOSZCZOWIE
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B.2. ADRES SIEDZIBY

WIŚNIOWA

Powiat Gmina

WLOSZC7.0WSKI

Ulica domu l\'r lokalu
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B.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PłJULICZNYCH BĘD,-\CYCH
PRZEDMIOTEM WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANlA

Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwa aktu prawuego do każdego laislniakgo stanu Iaktycznego Iub zdarzenia rr.ryszkgp
(bel przytaczania treści prLCrHS(>W)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2marctl 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów. wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. pOL] 053 ze zm.)

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNJALE(;O STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZł,E(;O (ZDARZEŃ PRZYSZłJYCH
I PYTANIA (PYTAŃ)

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

Powiat Włoszczowski.w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa działa Dyrektor
Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
w ramach I;' ., 1 ~. Funduszu Społecznego. oś. Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka



r-z ubóstwem, Działania 9.2. Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
I i zdrowotnych, Podddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, pn .. ,BEZ
i BARIER". We wniosku aplikacyjnym jako Beneficjent wskazany jest Powiat
I Włoszezówski/Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie (!)ąrtn~t_~jodą9') oraz r_ą.~nerzy l. Gmina
I Radków/Gminny Ośrodek Pornocy Społecznej oraz 2. Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl. -----..

Podrniotami uprawnionymi wskazanymi w dokumencie "Warunki i zasady naboru projektów
pozakonkursowych --"v--- ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 \\1 ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania i

19.2. Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podddziałania 9.2.] I
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych rozdział 1.4 w/w dokumentu były powiatowe centra
pomocy rodzinie.

W umowie o dofinansowanie w/w projektu, w preambule widniał będzie zapis, że Beneficjentem
i będzie Powiat Włoszczowski, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Cen~-Po~~~y

Rodzinie. zaś w dziale Przedmiot umowy § 2 ust. 5 będzie widniał zapis .Projekt realizowany
będzie przez Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie we Włoszczowie".

- _ ...._--- -

i W celu prawidłowej realizacji urnowy o dofinansowanie, konieczne jest zawarcie porozunli~ia
partnerskiego (minimalny wzór z Instytucji Pośredniczącej), określającego m.in. zagadnienia.
f~nan:"owe. gdzie widnieje zapis: "Środki finansowe przekazywane Partnerom I

I (GOPSiStowarzyszenie) ~ __Partnera wiQdąc~go-_(P~PR). .stanowią ..firtanso\-vanic-k~~-ztó\\'
ponoszonych przez i>arttlcrów w związku z wykonaniem zadań określonych w niniejsze] umowie. a
nie ś\\-Jadc~~ni~uslug ~~_EzeczPartnera wiodącego".

Pyranic (pytania} przyporządkowane do sianu Iakrvczncgo (stanów faktvcznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego
wyżej

l. Czy prawidłowym będzie ujęcie _vv planie finansowym Powiatowego Centrum P01TIOCy
Rodzinie (Partnera wiodącego) wydatków ponoszonych przez,PattnęJów(Gminą[Gtninny------------ - ----._--. .... - ---_o
Ośrodek Pornocy Społecznej, Stowarzyszenie) w odpowiednich paragrafach wydatkowych.
zależnvch od rodzaiu wvkonvwanvch przez nich zadań (m.in, wydatki dotyczące:•• 'J -- ., ., •••• I

zatrudniania opiekunek środowiskowych § 302,40 l ,404,411.412,441, usług!
psychologicznych, prawnych - § 430, wynajmu sali. sceny - § 430. zakupu wyposażenia
do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - § 421, z odpowiednią 4 cyfrą)?

ID. WŁASNE STANOWISKO W SPRA ,",lE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO
STANU FAKTYCZNEGO LlJB ZDARZENI AI'RZYSZŁEGO......._ .....- -'--'. "_..""._"-,,,, ....._._.. _-_._--_ ..,,--_ ...._._-"---"-:..::..::::'-'---'-~'------ .._--_ .... _..-._ .... _ ....-I Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytań) przedstawionego w cześci C.

iI Zgodnie z umową o dofinansowanie oraz porozumienienipartnerskim otrzymane środki finansowe
na realizację projektu należy ująć jako dotacje celowe i zalicżyć do9Qc;b<:)gQ~v._odp()whxinhL__
w paragrafie: ..----..
200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

_~~~_~rodkÓwo ktÓrych mowa a art. 5 ust. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, IU~f>!tl:~ł!9.~~L:~,~~!'ll3:!.~~.U



r-buMett;·Środków europejskich, z wyłączeniem dochodÓw·-·klasYfiko~anych wp~I~-gratie 205··-~l
środki finansowe na realizację wydatków bieżących dla Partnerów, ,
205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz I
ze środków o których mowa a art. 5 ust. l pkt 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach '
budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ---.środki
finansowe na realizację wydatków bieżących dla Partnera wiodącego ... Powiatowego Centrurn
Pornocy Rodzinie
625 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
ze środków o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki finansowe
na realizację wydatków majątkowych dla Partnera wiodącego - Powiatowego Centrum Pornocy
Rodzinie z uwzględnieniem 4 cyfry -7 i 9.

Mając na uwadze fakt, że Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie (Partner wiodący), zgodnie z art.
250 Ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) nlc-rr;()że udzielać dotacji
(tj. ujmować środki na wydatki przeznaczone dla poszczególnych Parterów w § 200), oraz
konieczność przekazywania środków przez Partnera wiodącego (PCPR) pozostałym Partnerom,
należy dokonać ujęcia wydatków Partnerów w budżecie Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie
uwzględniając rodzaje zadań wykonywanych przez Partnerów, stosując odpowiedniąklasyfikację
(m.in. wydatki dotyczące: zatrudnia opiekunek środowiskowych - § 302,401,404,411,412,441,
usług psychologicznych, prawnych - § 430, wynajmu sali. sceny - § 430, zakupu wyposażenia do
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - § 42l)
Projekt przewiduje wypłatę zilliczek na realizację projektu, które przekazywanoby na podstawie
n()t księgowych Partnerom, zgodnie z zawartym Poro?!!!11iCniem.p~r:!ł1ęrskil11.
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Data wypełnienia wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osob

upoważnionej
Podpis "ioiosj({)dawcy lub osoby

upowatn)onc) - .. fiiĄ ...
~{r;(.03 czerwca 2019 r.
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