
Załącznik nr l do zarządzenia Nr .
Prezesa RIO w Kielcach z dnia roku

WNIOSEK O UDZIELENIE WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA
PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: art. 13 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 7października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U z 2012 r.. poz. 1113)
A. ADRESAT WNIOSKU
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
B. DANE WNIOSKODAWCY

GMINA STARACHOWICE
B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE

NIP: 664-19-09-150 REGON : 291009892
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

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

4. związek, stowarzyszenie powiatów 5. samorządowe jednostki organ izacyjne 6. beneficjenci dotacji z budżetów jst
(w tym samorządowe osoby prawne) ( w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwa pełna GMINA STARACHOWICE, 27-200 STARACHOWICE, UL. RADOMSKA 45

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość

STARACHOWICKI STARACHOWICE STARACHOWICE

Ulica Nr domu Nr lokalu

RADOMSKA 45 -
Kod pocztowy Poczta

27-200 STARACHOWICE

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. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. 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)

Zgodnie z art. 127 ust. l ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn.zm.) z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę l,
a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Wynika z powyższego, że
ostatnim dniem działalności gimnazjów jest 31 sierpnia 2019 r. Zgodnie z zapisem art. 127 ust. 2



wymienionej ustawy organ stanowiący j .s.t. w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze
uchwały stwierdza zakończenie jego działalności. Ustawodawca nie używa pojęcia "likwidacji
gimnazjum".

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

Czy w powyższej sytuacji organ stanowiący j.s.t. winien podjąć uchwałę o likwidacji jednostki

budżetowej określając przeznaczenie mienia znajdującego SIę w zarządzie tej jednostki, czy

podstawą likwidacji jednostki budżetowej są wyłącznie przepisy art. 127 ust. l i 2 ustawy z dnia 14

grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe?

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

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

W ocenie wnioskodawcy w opisanej sytuacji, pomimo że nie wynika to wprost z zapisów ustawy,

mamy do czynienia z likwidacją jednostki budżetowej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27

sierpnia 2019 r. o finansach publicznych. W związku z tym organ stanowiący j.s.t. winien podjąć

uchwałę, która będzie określała datę jej likwidacji oraz przeznaczenie mienia. Uchwała podjęta na

podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo

oświatowe jest jedynie uchwałą porządkującą sieć gminnych placówek oświatowych i nie reguluje

materii związanej z majątkiem i przebiegiem procesu likwidacji.

Zdaniem wnioskodawcy konieczność podjęcia uchwały wynika również z zapisów art. 18 ust. 2 pkt

9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

stanowiących, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach

majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dot. m.in. likwidacji gminnych

jednostek organizacyjnych.

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

W zastępstwie Prezydenta Miasta C? "7
Starachowice <;-)

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Skiba

2.07.2019 r.


