
/1)tPRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH
' ,

Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach

obrachunkowych (Dz. U z 2001 r., 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. I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)
g I, jednostka samorządu terytorialnego D 2, związek międzygminny D 3, stowarzyszenie gmin, gmin i powiatów

D 4. związek, stowarzyszenie powiatów D 5. samorządowe jednostki organizacyjne D 6, beneficjenci dotacji z budżetów jst

(w tym samorządowe osoby prawne) (w zakresie ich wykorzystania)

Nazwa pełna

Powiat Opatowski

Starostwo Powiatowe w Opatowi e, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat Gmina Miejscowość

Opatowski Opatów Opatów

Ulica Nr domu Nr lokalu

Henryka Sienkiewicza 17 -
Kod pocztowy Poczta

27-500 Opatów

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. 216 ust. 2 pkt 5 iart. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
oraz ustawa o samorządzie powiatowym art. 4 ust. l pkt 2
C. PRZEDST AWIENIE ZAISTNIALEGO STANU F'AKTYCZNEGO (STANÓW

FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEŃ PRZYSZL YCH)

ł PYTANIA (PYT AŃ)

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

Gminy Powiatu Opatowskiego zadeklarowały udział w dofinansowaniu zadania związanego

z działalnością leczniczą dla szpitala w Opatowie prowadzonego przez TOP MEDICUS

Sp. z 0.0. z siedzibą w Dpatowie (27-500) przy ul. Szpitalnej 4, dotyczącego zakupu

ambulansu sanitarnego w celu wykonywania transportu sanitarnego pacjentów, m. in. w celu

wykonania badań w innym ośrodku, przewiezienia pacjenta do szpitala specjalistycznego.

Finansowanie polegałoby na przekazaniu środków finansowych przez gminy w ramach



pomocy finansowej dla Powiatu, a Powiat przekazane dotacje przez gminy przekazałby

w formie dotacji celowej dla spółki TOP MEDICUS Sp. z 0.0., zarządzającej szpitalem

w Opatowie, której 100 % udziałowcem jest Powiat Opatowski.

Pytanie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego

(zdarzeń przyszłych) przedstawionego wyżej

Czy gminy mogą udzielić pomocy finansowej powiatowi na działalność leczniczą (zakup

ambulansu sanitarnego), a Powiat uzyskane w ten sposób środki wraz z wkładem własnym

przekaże dla spółki TOP MEDICUS Sp. z 0.0. w Opatowi e, która dokona zakupu?

D. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

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

W ocenie Zarządu Powiatu w Opatowie gminy mogą przekazać Powiatowi w formie dotacji

celowej środki na ww. cel, natomiast Powiat może udzielić pomocy finansowej w formie

dotacji celowej podmiotom wykonującym działalność leczniczą na podstawie art. 115 ust.

1 i 3 w zw. z art. 114 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późno zm.)
Data wypełnienia wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby

upoważnionej

Podpis wnioskodawcy lub osoby

17.06.2019 r. Tomasz Staniek


