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~IOSA~F O UDZIELE~1E WYJAŚ~:~~IA W ZAKRESIE STOSOWANIA
'j PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Załącznik nr l do zarządzenia Prezesa RIO w
Kielcach

Podstawa prawna: Art. 13 pkt 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 l. jednostka samorządu terytorialnego 2. związek międzygminny 3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatów

6. beneficjenci dotacji z budżetów jst
( w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

4. związek, stowarzyszenie powiatów 5. samorządowe jednostki organizacyjne
(w tym samorządowe osoby prawne)

Nazwa pełna

Gmina Bliżyn

B.2. ADRES SIEDZIBY

Kościuszki 79A

Nr lokalu

Gmina MiejscowośćPowiat

Skarżyski Bliżyn Bliżyn

Nr domuUlica

Bliżyn

Kod pocztowy Poczta

26-120

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. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
Art. 263 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

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

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)
W 2018 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 104.992,92zł
natomiast wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły kwotę 85.026,33zł. Różnica
między dochodami a wydatkami stanowiła kwotę 18.216,59zł.

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

Czy istnieje obowiązek zaplanowania w budżecie gminy na 2019 rok wydatków w ramach
zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi niewydatkowanych w 2018 roku z
tytułu wpływów z opiat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?



v
D. WLASNE STANOWISKO W SPRA WIE OCENY PRA WNEJ ZAISTNIAŁEGO

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

Naszym zdaniem Gmina nie ma obowiązku zaplanowania w budżecie roku 2019 nadwyżki środków z tytułu alkoholi z
2018 roku. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie zawiera przepisów obligujących
gminę do przeznaczenia na kolejny rok budżetowy niewykorzystanych w danym roku środków na realizację gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania
narkomani. Zgodnie z art.263 ust! ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych niezrealizowane kwoty
wydatków wygasają z upływem roku budżetowego. Pozostałe na koniec roku dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych powiększają nadwyżkę budżetową. Nie ma obowiązku zwiększenia wydatków roku następnego
o kwotę tej nadwyżki.

Data wypełnienia wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby Podpis wnio~~~cy lub osoby
upoważnionej """'''''';2$

2019.05.16 Mariusz Walachnia Mari .'9Z ~chnia
Wójt Gminy Bliżyn
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