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Podstawa na

UDZIELENIE WYJASNIENIA W ZAKRE!^^TOS0WANIA_
PRZEPISOW O FINANSACH PUBLIC&Y^HLvrj izbV omucaL

_w Kielcach

art. 13 pkt'll ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 o regionaln;
(Dz,U.2016.561 tj. z pom zm.)

1 7. 07, 2019
Wplynpio

djiia

ch Izb^
,

cior9c:;ono osobiscie

A. ADRESAT WNIOSKU

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18,25-520 Kielce

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyd wla^ciwy kwadrat)

—1. iednostka samopTadu tcrvtorialnego 2. zwi^ek mi^dzygminny

4. zwiqzek, stowaizyszenie powiatdw 5. samorz^dowe jednoslki organizacyjne
(w tym samorz^dowe osoby prawne)

3. stowaizyszenie gmin, gmin i powiat6w

6. beneficjenci dolacji z budzetdw jst
(w zakresie wykoizystania przyznanych dotacji)

Nazwa petna

Wojewodztwo Swi^tokrzyskie

B.2.ADRES SIEDZIBY

Powiat

Kielce

Ulica

allXWiekdw Kieic

Gmina

Kielce

Nr domu

3

Kod pocztowy

25-516

Miejscowo^6

Kielce

Nr lokalu

Poczta

Kielce

B.3. WSKAZANIE PRZEPIS6w O FINANSACH PUBLICZNYCH B^D>^CYCH
PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Nale2y wskazad jednostki redakcyjne przepis6w wraz z nazwq aktu prawnego do kaidego zaistnialego stanu faktycznego lub zdaizenia przyszlego
(bez pizytaczania treSci przepisdw)

art. 126, 250 pkt 112 oraz 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.2019.869 t.j.)

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEN PRZYSaLYCH
IPYTANIA (PYTAN)



Opis stanu faktycznego (stan6w faktycznych), zdarzenia przyszkgo (zdaizeri pr^szlych)

Zgodnie z Uchwal^ Nr III/38/18 Sejmiku Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego

z dnia 28 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Budzetu Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego

na rok 2019, zabezpieczono srodki finansowe w l^cznej wysoko^ci 608 500.00 zk z czego

530 000,00 zl na 2019 rok, a 78 500,00 zt na 2020 rok dla Wojew6dzkiego Szpitala

Specjalistycznego im. sw. Rafala w Czerwonej Gorze na dofinansowanie wkladu wlasnego

beneficjenta w realizacj^ zadania pn. „Rozbudowa kompleksu budynkow Szpitalnych

Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. iw. Rafala w Czerwonej Gorze o Zaklad

Opiekunczo-Leczniczy". Przedsi^wzi^cie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewddztwa Swi^tokrzyskiego na lata 2014-2020, os priorytetowa 7 „Sprawne

ushigi publiczne", Dzi^anie 7.3 Infrastruktnra zdrowotna i spoleczna. Umowa o dofinansowanie

projektu ze srodkdw UE zawarta zost^a w dniu 10 sierpnia 2018 r.

W dniu 4 stycznia 2019 r. Departament Ochrony Zdrowia poinformowal o przyznaniu

dofinansowania z budzetu wojewodztwa i zobowi^al Dyrektora Szpitala do przekazania

w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. niezb^dnych informacji, celem zawarcia umowy,

w tym m.in. szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego planowanego do realizacji

w ramach przyznanych ̂ rodkow finansowych oraz termindw faktycznego zakohczenia realizacji

zakresu rzeczowego przedsi^wzi^cia, wykorzystania i rozliczenia przekazanych srodkow

finansowych. Plac6wka w dniu 28 stycznia 2019 r. wiadomosciq elektroniczn^ wyslan^

przez pracownika Sekcji Planowania i Organizacji WSS poinformowala, iz przedmiotowe dane

zostanq przeslane niezwlocznie po uzyskaniu zgody na zwi^kszenie dofinansowania z EFRR

oraz zwiazanei z tym aktualizacji wniosku o dofinansowanie. W dniu 5 czerwca 2019 r. Szpital

przedlo^l do Urz^du Marsz^kowskiego Wojewodztwa §wi?tokrzyskiego wymagane dokumenty

W harmonogramie rzeczowo-finansowym planowanego do realizacji zadania zawarto, iz realizacja

robot budowalnych, sanitamych, elektrycznych, teletechnicznych, gazow medycznych,

wewn^trznych dr6g i placow dojazdowych, a takze nadzor inwestorski wykonane zostanie

w okresie od I do IV kwartahi 2019 roku. W dniu 21 czerwca 2019 r. zawarta zostala umowa

0 udzielenie dotacji nr 30/D/2019 pomi^dzy Wojewddztwem Swi^tokrzyskim, a Wojewddzkim

Szpitalem Specjalistycznym im. sw. Rafala w Czerwonej Gorze. Dofinansowanie ze ̂ rodkdw

budzetu Wojewddztwa Swi^tokrzyskiego stanowic b^dzie nie wi^cej niz 85% wkladu wlasnego

beneficjenta w wydatki maj^tkowe, stanowi^ce koszty kwalifikowalne.



W dniu 28 czerwca 2019 r. Dotowany przedlo^l do Urz?du wniosek o przekazanie calosci dotacji

lub jej cz^^ci (stanowiqcy zalqcznik nr 2 do umowy o udzielenie dotacji)^ na kwot? 78 930,43 zl

wraz z potwierdzonymi za zgodnosc z oryginalami kserokopiami:

• faktury Nr FVS-P/036/05/2019 z dnia 31 maja 2019 r., wystawionej

przez Przedsi^biorstwo Budownictwa Ogolnego Kartel S.A., ul. Przemyslowa 8,

28-300 J^drzejow, na kwot? 1 857 186.59 zl. z czego:

o  78 930,43 zl ze srodkow budzetu Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego,

o  1 578 608,60 zl ze srodk6w Europejskiego Rozwoju Regionalnego,

o  185 718,66 zl ze srodkdw budzetu panstwa,

o  13 928,90 zl ze Srodkow wlasnych Szpitala,

za wykonanie robdt budowlanych,

• bezusterkowego cz^sciowego protokolu odbioru robot wykonanych w okresie od 3 stycznia

do 17 maja 2019 r. sporz^dzonego w dniu 24 maja 2019 r.

W dniu 3 lipca 2019 r. Szpital w uzupelnieniu przedlo^l wyjasnienie, iz przekazanie danych

niezb^dnych do zawarcia umowy zostalo opomione z uwagi na oczekiwanie na decyzj^

0 zwi^kszeniu wysoko^ci dofinansowania projektu ^rodkami EFRR, jednoczesnie o^wiadczajqc,

ze przedmiotowa f^tura nie zostala oplacona przez placowk^ (termin platnosci 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajqcego prawidhwo wystawionejfaktury tj. do dnia 5 lipca 2019r.).

W zwiqzku z w^tpliwo^ciami dotycz^cymi mozliwosci dofinansowania cz^sci zakresu rzeczowego

zadania, wykonanego przed dat^ zawarcia umowy o udzielenie dotacji i odebranego protokolem

odbioru, podj^to decyzj? o wstrzymaniu przekazania Srodkow finansowych z budzetu W§.

Pytanie (pytania) pr^orz^dkowane do stanu faktycznego (standw faktycznych) lub zdaizenia pi^zlego (zdaizeA pizyszlych) pizedstawionego
wyiej

1. Czy mozliwe jest obj^cie dofinansowaniem srodkami z budzetu wojewddztwa zadan, ktorych

rzeczowa realizacja oraz podpisanie protokolu odbioru i wystawienie faktury mialy miejsce

przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji, przy zalozeniu, tQ przedmiotowa faktura

nie zostala oplacona?

2. Czy mozliwe jest obj^cie dofinansowaniem srodkami z budzetu wojewddztwa zadan, ktorych

realizacja rozpoczfla si? przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji, a tym samym,

czy w zakresie rzeczowym moze zostac uwzgl?dniony okres realizacji wskazuj^cy

na jej rozpocz?cie przed dniem zawarcia przedmiotowej umowy

(np. czy harmonogram rzeczowo-finansowy umowy zawartej w drugim kwartale roku

budzetowego, moze obejmowac zapis uwzgl^dniajqcy czas realizacji zadania lub jego czqsci

w okresie od I do IV kwartalu)!



3. Kt6r^ czynnosc (podpisanie protokohi odbioru, wystawienie faktury, optacenie faktury itp.)

uznac nalezy za zakonczenie realizacji zadania lub jego cz^sci, po wykonaniu ktorej

niemozliwe jest zawarcie umowy o udzielenie dotacji oraz przekazanie srodkow w ramach

dotacji celowej?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO
Stanowisko %vnioskodawcy do pytania (pytaA) przedstawionego w cz^ci C.

Wojewodztwo Swi^tokrzyskie na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.); art. 114 ust.l oraz art. 115 ust. 3 ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz.U.2018.2190 j.t. z pozn. zm.) moze

przekazywac podmiotom wykonuj^cym dzialalnosc lecznicz^ srodki publiczne z przeznaczeniem

na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprz^tu medycznego.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, ze zgodnie z art. 126, 127 oraz 250 ustawy o finansach

publicznych nie dopuszcza si^ mozliwosci dofinansowania ̂ rodkami publicznymi zadah lub cz^sci

zadah, zrealizowanych przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji oraz oplaconych przed dat^.

zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Natomiast istnieje mo^iwos6 przekazania srodkow dotacji

na zadanie lub cz^sci zadania, ktorych realizacja rozpocz^la si? przed dat^ zawarcia umowy

0 udzielenie dotacji, ale zaplata za zadanie lub cz?sc zadania dokonana zostanie po dacie zawarcia

umowy 0 udzielenie dotacji.

Data wypeinienia wniosku

lllipca 2019 r.

i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upowainionej

Andrzej B?tkowski

Marszalek Wojewddztwa
^wi?tokrzyskiego

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upowatniotSj
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