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WNIOSEK O UDZIELEINIE VV V JASINIKINIA W ZAKRESIE STOSOWANIA

PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 o
(Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 z pozn. zm.)

regionalnych izbach obrachmkowych

A. ADRESAT WNIOSKU

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

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyd wlasciwy kwadrat)

X 1. jednostka samorzsjdu terytorialnego 2. zwifjzck mi^dzygminny

4. zwiqzek, stowarzyszenie powiatow 5. samorzqdowe jednostki organizacyjne
(w lym samorzqdowe osoby prawne)

3. stowarzyszenie gmin. gmin i powiatdw

6. beneficjenci dotacji z bud2etdw jst

( w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazvva pehia

Powiat Kielecki- Starostwo Powiatowe w Kielcach

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat Gmina

Kielce

Miejscowoid

Kielce

Ulica Nr domu Nr lokalu

Wrzosowa 44

Kod poczto\vy Poczta

25-211 Kielce

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

PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

NaleZy wskazad jednostki redakcyjne przepisdw wraz z nazwq aktu prawnego do kaZdcgo zaistnialego stanu faktycznego lub zdaizenia pr^zlego
(bez przytaczania treici przepisdw)

Art. 26 ust.2 i 4 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017r. o
(Dz. U. z 2017r., poz.2203 z pozn. zm.)

finansowaniu zadah oswiatowych

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEN PRZYSZLYCH
I PYTANIA (PYTAN)



Opis stanu faktycznego (stan6w faktycznych), zdarzenia ptTyszlego (zdarzen przyszlych)

Powiat Kielecki dotuje mi^dzy innymi niepubliczn^ szkol?, w ktorej nie jest realizowany
obowiqzek szkolny lub obowi^ek nauki tj.: Liceum Ogolnoksztakqce dia Dorosiych
w Grzymatkowie oraz Policealn^ Szkol? Zawodow^ dla Dorosiych w Grzymalkowie.

Organ prowadzqcy w/w szkoly - Centrum Ksztalcenia Ustawicznego „PATRONUS" Piotr Pajqk, z
siedzib^ ul. Sarmacka 100 lok.30, 02-972 Warszawa, w pismie z dnia 19 czerwca 2019r., zlozonym
w Starostwie Powiatowym w Kielcach w dniu 28 czerwca 2019r. poinformowal organ dotuj^cy, ze:

przeprowadzeniu ostatnich egzaminow maturalnych i sesji egzaminacyjnej, dnia 19.06.2019r.
w ostatnim dniu roku szkolnego 2018/19 w Grzymalkowie decyzjq Organu Prowadzqcego w osobie
Piotr Pajqk informuj§ iz zostaje zlikwidowana Policealna Szkola Zawodowa dla Dorosiych
w Grzymalkowie oraz Liceum Ogolnoksztalcqce dla Dorosiych w Grzymalkowie. "

Do przedmiotowego pisma nie zostaly dol^czone wymagane prawem dokumenty dotycz^ce
wykreslenia szkoly z ewidencji szkol i placowek niepublicznych prowadzonej przez Starost^
Kieleckiego. Zgodnie z art. 169 ustl pkt 5 szkoly zostan^ wykreslone z ewidencji, o ktorej mowa
powyzej po uplywie 3 miesi^cy od dnia zaprzestania dzialalnosci.

W informacji miesi^cznej o faktycznej liczbie uczniow/wychowankow wedlug stanu na pierwszy
dzieh miesi^ca Lipca 2019 organ prowadz^cy w przypadku tych szkol wskazal liczb^"0", i podal
informacji o liczbie uczniow uczestnicz^cych w co najmniej 50 % obowi^kowych zaj^c
edukacyjnych w ubieglym miesiqcu (czerwcu), ktora przedstawiala sii nastipujqco:

Liceum Ogolnoksztalcqce dla Dorosiych w Grzymalkowie- 228

Policealnq Szkolj dla Dorosiych w Grzymalkowie - 267
Pytanie (pytania) przyporz^dkowane do stanu faktycznego (stan6w faktycznych) lub zdarzenia przyszlego (zdarzeti przyszlych) przedstawionego
\vyZej

1) Czy organ dotujqcy nalicza i przekazuje dotacj? za miesiqc czerwiec w pelnej wysokosci

czy proporcjonalnie do dnia 19 czerwca 2019r.- dzieh zaprzestania dzialalnosci,

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO

I

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pylan) przedstawionego w cz?ici C.

Zdaniem organu dotujqcego, dotacja za miesiqc czerwiec powinna bye naliczona proporcjonalnie do
dnia 19 czerwca 2019 roku - dzieh zaprzestania dzialalnosci. Ustawa o finansowaniu zadah
oswiatowych nie przewiduje przyznania organowi prowadzqcemu dotacji na szkol? po terminie jej
likwidacji. Szkola po dniu 19 czerwca calkowicie zaprzestala wykonywania zadah statutowych, nie
moglaby wi^c pokryc biezqcych wydatkow z dotacji. Zasady wydatkowania dotacji samorzqdowej
okresiajq, ze dotacje, sq przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadah placowek wychowania
przedszkolnego, szkol lub placowek w zakresie ksztalcenia, wychowania i opieki,
w tym ksztalcenia specjalnego i profilaktyki spolecznej.



Data wypelnienia wniosku Imi? i nazwisko wnioskodawcy lub osoby Podpis wnioskodawcy lub osoby
upowaZnionej upowaZnionej

Starosta Kielecki s T S T A

02.08.2019r. Miroshw G^bski
Mi^^sccieo G^hski


