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Podpis

Podstawa prawna: Art. 13pkt II ustawy z dnia 7pazdziemika 1992 o regiomlnych izbach obrachmkowych
(Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 z pozn. zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU

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

B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyd wlasciwy kwadrat)

1. iednostkfl samorzadu tervtorialnego 2. zwigzek ml^dzygminny

4. zwiqzek, stowar^'szenie powiat6w 5. samorz^dowe jednostki organizacyjnc
(w tym samorzqdowe osoby prawnc)

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatdw

6. beneficjenci dotacji z budZetow jst
( w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwa peba

Powiat Opatowski

Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17,27-500 Opatdw

B.2. ADBES SIEDZffiY

Powiat

Opatowski

Ulica

Henryka Sienkiewicza

Gmina

Opatdw

Nr domu

17

Miejscowo^d

Opatdw

Nr lokaiu

Kod pocztowy

27-500

Poczta

Opatdw

B.3. WSKAZANIE PRZEPIS6W O FINANSACH PUBLICZNYCH B^DACYCH
PP7.F.1>MI0TEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Nalezy wskazac Jednostld redakcyjne pizepisdw wraz z nazw4 aktu prawnego do kaidego zaistnialego stanu faktycznego lub zdaracnia przysdego
(bez przytaczania tredci przepisdw)

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewoz6w autobusowych o charakterze
uzyteczno^cipublicznej (Dz. U.poz. II23);
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018
r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730);
art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznycli;
art. 15 ustawy z dnia ,27 sierpnia 2009 o finansach publicznych;
art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

C. PRZEDSTAWIENXE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STAN6w
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEN PRZYSZLYCH
IPYTANIA (PYTAN) '

Opis stanu fektycznego (standw faklycznych), zdarzeniaprzySZlegO (zdaizen przysziych)
W zwiqzku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozdw
autobusowych o charaktetze uzytecznosci publicznej (Dz. U. poz. 1123) i mo^wo^ci skorzystama



przez Powiat Opatowski z doplaty do publicznego transportu zbiorowego, zdecydowano si? na
utwoizenie zaJdadu budzetowego, ktory zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o
pubUcznytn transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz.2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz.730) moze
wykonywac w imieniu powiatu przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego. Art. 14
ustawy 0 finansach publicznych szczegdlowo wymienia katalog sfer, w ktdrych moze przejawiad
sie aktywnosc samorz^dowego zakladu budZetowego ( min. art. 14 pkt 4 uofp - transport zbiorowy^
Dotychczasowi przewoznicy zlikwidowali malo dochodowe linie, co spowodowalo wykluczenie
spoleczne cz?fci obywateli. Nowa ustawa ma na celu zmniejszenie problemu z dost?pem do
autobusowej komunikacji. Organizowanie przez powiat transportu zbiorowego na nierentownych
liniach wi^ si? z niskimi przychodami ze sprzedaZy biletow autobusowych dla zakladu
budzetowego. W celu umozliwienia wykonania zadania przez zaklad budzetowy, powiat chce
przekazad z budzetu powiatu dotacj? na pierwsze wyposazenie w srodki obrotowe oraz dotacj?
przedmiotow?. Srodki z Funduszu rozwoju przewozdw autobusowych o charakterze uZytecznosci
publicznej stanowilyby przychody zakiadu budzetowego.

Pytamc (pytania) przyporzgdkowanc do stanu fektyczncgo (stanow faktycznych) lub zdarz^ia przyszl.g0 (zdarzM przyszlych) przcdstawionego

h^Czy dotacja na pierwsze wyposa^nie w srodki obrotowe nie moze przekroczyc 50 % kosztow
dziaJalno^ci zakiadu budiietowego?

2. Czy suma dotacji udzielonych z budzetu powiatu nie moze przekroczyc 50 % kosztow
dzi^alno^ci zakiadu budzetowego?

3. W jakiej formie powiat powinien przekazac zakladowi budZetowemu doptat? do publicznego
transportu zbiorowego otrzyman^ z Funduszu rozwoju przewozow autobusowych (zgodnie z art. 7
ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozow autobusowych dofinansowanie ze
§rodk6w Funduszu nie stanowi dotacji w rozumieniu art. 126 uo§)), czy przekazane srodki naleZy
uwzgl?dnic przy obliczaniu dotacji tj. 50% kosztow dziaialno^ci zakladu budzetowego?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSa^EGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytan) przedstawionego w cz?^i C.

Wedtug naszej oceny suma dotacji (w tym dotacji na pierwsze wyposazenie) udzielonych z
budzetu powiatu nie mo^ przekroczy6 50% kosztow dzialalnosci zakladu budzetowego.
Srodki z Funduszu rozwoju przewozow autobusowych otrzymane przez powiat nale^oby
przekazac zakladowi bud±etowemu w formie ̂ rodk6w z klasyfikacj^ dochod6w budzetowych §
2170- Srodki otrzymane z pahstwowych funduszy celowych na realizacj^ zadah jednostek sektora
fmans6w publicznych, a w zwi^ku z tym Srodki te nie bylyby uwzgl?dniane przy obliczaniu
limitu 50% kosztow dzi^alnosci zakladu budzetowego, gdyz nie stanowi^ dotacji w rozumieniu
U0§).

Datawypelnienla wniosku

09-08-2019 r.

Imi? i nazwisko wnioskodawcy lub oscby
upowamionej

Maigorzata Jalowska

Podpis wnioskodawcy lub ospb^
upowai^pey iQ.

m cestarosta


