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A. ADRESAT WNIOSKU

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

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyd wla^ciwy kwadrat)

m l.jednostkasamorzqdu tcrytorialnego 2. zwiqzek mi^d^gminny
4. zwi^k, stowarzyszenie powiatdw 5. samorzqdowc jednostki organizacyjnc

(w tym samorzqdowe osoby prawne)

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatdw

6. beneficjenci dotacji z budZetdw jst
(w zakresle wykorzystania pr^znanych dotacji)

Nazwa pelna

Miasto Kielce

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat: Kielce

Ulica: Kielce

Gmina: Kielce

Nr domu: Kielce

Kod pocztowy: Kielce

MiejscowoSd; Kielce

Nr lokalu: Kielce

Poczta: Kielce

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^D^CYCH

PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICR STOSOWANIA

NaleZy \vskaza6 jednostki redakcyjne pizepisdw wraz z nazw^ aktu prawnego do ka2dcgo zaistnialego stanu faktycznego lub zdaizenia pizyszlego
(bez pi^taczania treSci pizepisdw)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 20019 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869)

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEN PRZYSZLYCH
IPYTANIA (PYTAI^

Opis stanu faktycznego (standw faktycznych), zdaizenia pizyszlego (zdaizeii przyszlych)

Miasto Kielce otrzymalo od Stowarzyszenia Integracja i Rozwoj pro^b^ o wniesienie

zabezpieczenia w formie por^czenia jst, projektu „Kielecko - Ostrowiecki Osrodek Wsparcia

Ekonomii Spolecznej", dofinansowanego z Europejskiego Fimduszu Spolecznego.

W zal^czeniu przekazuj? wyst^pienie Stowarzyszenia Integracja i Rozwoj oraz dokumentacj^

dotycz^c^ dofinansowania projektu.



Pytanie (pytania) pizyporzqdkowane do stanu faklycznego (standw faktycznych) lub zdaizenia pr^szJego (zdarzen przyszJych) przedstawionego
wyZej

Czy Miasto Kielce moze udzielic ww. por^czenia, maj^c na wzgl^dzie obowi^ujqce przepisy
prawa oraz aktualn^ sytuacj? finansowq Miasta?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO
Stanowisko vvnioskodawcy do pytania (pytah) przedstawionego w cz9^ci C.

Opiniaprawna wskazuje kilka obszarow dotycz^cych powyzszego zagadnienia:

- tematyka projektu b^d^cego przedmiotem por^czenia, a zakres kompetencji jst,

- obowi^ek uwzgl^dnienia por^czenia w wieloletniej prognozie finansowej oraz speinienia
wska^kow okreslonych w art.243 u.f.p.,

- ograniczone mozliwosci kontroli i nadzoru nad realizacj^ zadania, w tym nad prawidlowym
wydatkowaniem srodkow.

Opinia prawna w zaiqczeniu.

Data wypelnienia wniosku

OLo^.i£fi'3.

Imi^ i nazwisko ̂ vnioskodawcy lub osoby
upowa2nionej

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upowalnionej

Bo n W^nia

Beiiti^amowska


