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(fWNIOSEK o'UDZIELENIE WYJASNIENlA W ZAKRESIE STOSOWANIA
PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. lipktll ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 o regionalnych 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.l. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyc wlasciwy kwadrat)
I ■ jednostka samorz^du teiytorialnego 2. zwiqzek mi^dzygminny

4. zwiqzek, stowarzyszenie powiatdw 5. samorzqdowe jednostki organizacyjne
(w tym samorzqdowe osoby prawne)

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatdw

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

Nazwa pehia

GMINA LOPUSZNO

B.2.ADRES SIEDZIBY

Powiat

KIELECKl

Gmina

LOPUSZNO

MiejscowoSd

LOPUSZNO

Ullca

KONECKA

Nrdomu

12

Nr lokalu

Kod poczlowy

26-070

Poczta

LOPUSZNO

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

Nalezy wskazac jednostki redakcyjne przepis6w wraz z nazw^ aktu prawnego do kazdego zaistnialego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszlego
(bez przytaczania tresci przepisow)

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Soleckim
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych
Ustawa z dnia 8 marca 1990 o Samorzgdzie Gmlnnym



C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEN PRZYS2XYCH
I PYTANIA (PYTAN)

Opis stanu faktycznego (sianow faktycznych), zdarzenia przyszlego (zdarzen przyszlych)

Solectwo Rudniki, maj^c do wykorzystania srodki fmansowe w ramach Funduszu Soieckiego na 2019 rok
chce je przeznaczyc na wykonanie kontraportii w sprawie budowy „ Fermy Drobiu Rudniki „ w miejscowosci
Rudniki.

Pytanie (pytania) przyporzqdkowane do stanu faktycznego (stanow faktycznych) lub zdarzenia przyszlego (zdarzen przyszlych) przedstawionego
wyzej . j • 1
Czy solectwo Rudniki moze przeznaczyc srodki finansowe z Funduszu Soieckiego na sporzqdzenie kontraportu dla
wyzej wymienionego przedsi^wzi^cia, prowadzonego w ramach decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytah) przedstawionego w cz?sci C.

Jak wynika z ustawy o Funduszu Soleckim, srodki na nim zgromadzone mog^ zostac wydatkowane na
przedsi?wzi?cia b?d^ce zadaniami wlasnymi gminy.
Wykonanie kontraportu dla przedsi^wzi^cia dotycz^cego budowy „ Fermy Drobiu Rudniki" b?dzie sluzyc

poszczegolnym osobom fizycznym, a nie calemu solectwu, dlatego tez nie mozna go uznac za zadanie wlasne gminy.
Zdaniem wnioskodawcy solectwo Rudniki nie moze przeznaczyc srodkow z funduszu na w/w kontraport.

Data wypelnienia wniosku

27-08-2019

Imi? i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upowaznionej

Irena Marcisz

Podpis wnioskodawpy lub osoby
upowaznionej / j

mgr ireiU Marcisz


