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Szanowny Panle Prezydencie

Wnloskiem dorQczonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 02.08.2019

roku, zwrocit sIq Pan o udzielenle odpowiedzi na pytanie czy Miasto Kielce moze udzielic

por^czenia dia Stowarzyszenia Integracja 1 Rozwoj majqc na wzgl^dzie obowiqzujqce przepisy

prawa oraz aktualnq sytuacj^ finansowg Miasta.

Z przedstawlonego stanu faktycznego zawartego w Pana wniosku o udzielenle wyjasnienia

wynika, ze Miasto Kielce otrzymato od Stowarzyszenia Integracja i Rozwoj prosb^ o wniesienie

zabezpieczenia w formie por^czenia j.s.t., projektu „Kielecko - Ostrowiecki Osrodek Wsparcia

Ekonomii SpoteczneJ", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego.

Do wniosku dotqczono pismo Stowarzyszenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu z

RPOW^ na lata 2014-2020 dIa EPS, projekt umowy o dofinansowanie i regulamin konkursu a
ponadto pismo Biura Prawnego z dnia 18 lipca 2019 roku znak; KP- 1I.074.1886.2019.AW.

Odnoszgc s\q do przedmiotowego pytania w zakresie dotyczgcym legalnbki udzielenia

porQczenia dIa w/w Stowarzyszenia na wst^pie wskazac nalezy, iz podstawq udzielania

por^czen przez j.s.t. sq przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach

publicznych (t.j. Dz.U z 2019 poz. 869) w tym art. 94, art. 226 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 243 ust. 1

pkt 4 tej ustawy.

Mozliwosc udzielania przez j.s.t. por^czen wynika takze z ustaw ustrojowych ( m.in. z art. 18

ust. 2 pkt. 9 lit „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym tj. Dz.U z 2019 r. poz. 5,06

ze zm.).

W przedmiotowej sprawie ( gdyz podmiotem ubiegajqcym s\q o por^czenie Miasta Kielce jest

Stowarzyszenie) wskazac nalezy takze na art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

zgodnie z ktorym jednostki samorzqdu terytorialnego mogq udzielac pozyczek, gwarancji,
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porqczen organizacjom pozarzqdowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w
ustawy, na realizacj^ zadan w sferze pozytku publicznego, na zasadach okreslonych w
odfQbnych przepisach.

Jesli zatem zobowigzanie Miasta Kielce wynikajqce z udzielonego por^czenia uwzglQdniac

b^dzie wymogi w/w przepisow ustaw to pozytywna b^dzie ze strony tut. Izby ocena jego

legalnosci.

Zaznaczyc w tym miejscu nalezy, iz Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w petni zgadza

siQ ze stanowiskiem Biura Prawnego przedstawionym w w/w pismie w zakresie prawnych
aspektow udzielania przez j.s.t. por^czen na podstawie w/w przepisow.

Zwazywszy na art. 5 ust. 8 w/w ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

istotnq kwestig dia oceny legalnosci przedmiotowego por^czenia jest takze bezposredni

zwiqzek tego zobowiqzania z reaiizac]^ zadan w sferze pozytku publicznego.

Ewentualne udzielenie por^czenia nast^pczo uwzgl^dniane w uchwale budzetowej i uchwale

w.p.f. jako wydatek dotyczyc powlnno zadan sfery pozytku publicznego reaiizowanych przez
Miasto Kielce.

Miasto Kielce , b^dgce miastem na prawach powiatu powinno ustallc czy reaiizacja projektu

wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu z RPOW^ na lata 2014-2020 dia EPS,
b^dzie stanowic realizacjQ zadan gminy lub powiatu tej sfery. Kataiog tych zadan okresia art.

4 ust. 1 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. W szczegolnosci - zgodnie

z art. 4 ust. 1 pkt 8 sg to zadania z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osob
pozostajqcych bez pracy i zagrozonych zwolnieniem z pracy;

Nie nalezy natomiast do kompetencji RIO w Kielcach ocena mozliwosci udzielenia w/w
por^czenia przez Miasto Kielce w zakresie okreslonym w art. 44 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy o
finansach publicznych.
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