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WNIOSEK O UDZIELENIE WYJASNIENIA W ZAKRESIE

PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

L. dz
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Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 vstawy z dnia 7pazdziernika 1992 o regionalnych izbach
obrachtmkowych

(Dz.U z2016, poz. 561 zpozn. zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU

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

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyc wlasciwy kwadrat)

^jednostka samoiz^du terytorialnego 2. zwi^ek mi^dzygminny
4. zwiqzek, stowarzyszenie powiatdw 5. samorz^dowe jednostki organizacyjne

(w tym samorz^dowe osoby prawne)
dotacji)

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatdw

6. beneflcjenci dotacji z budzetdw jst
( w zakresie wykorzystania pizyznanych

Nazwa pebia Wojew6dztwo §wi^okizyskie Al. DC Wiekdw Kielc 3 25-516 Kielce
- Swi^tokizyski Zaiz^d Dr6g Wojewddzkich w Kielcach

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat

Kielce

Gmina

Kielce

MiejscowoSd

Kielce

Ulica

Jagiellonska

Nr domu

72

Nr lokalu

Kod pocztowy

25-602

Poczta

Kielce

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^DACYCH

PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Nalezy wskazacjednostki redakcyjne pizepisow wrazz nazw^aktuprawnego do ka^ego zaistnialego stanu fak^cznego lub zdaizenia pizyszlego
(bez pizytaczania tresci pizepisow)

Rozporz^dzenie Ministra Finansow z 2 marca 2010 w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow,
przychodow, rozchodow oraz srodkow pochodz^cych zezrodel zagranicznych. DzUz 2014 poz.1053 ze zm.



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

Opis stanu faktycznego (stan6w faktycznych), zdaizenia pizyszlego (zdaizeii przyszlych)

Wojewodzka jednostka organizacyjna zwraca si? z pytaniem odnosnie prawidbwosci post?powania w nizej
opisanej sytuacji gospodarczej w kontekscie namszenia dyscypliny finansow publicznych.
Stan faktyczny:
Jednostka zawaria umow? na rozbudow? drogi wojewodzkiej. Zakres zadania obejmowal:
- rozbudow? drogi wojewodzkiej w okreslonym kilometrazu
- budow? obwodnlcy wraz z przebudow?_istniej^ce] sieci
- uzbrojenie terenu
-przebudow? drog innych kategorii
-opracowanie projektu budowianego i wykonawczego
W zwi^zku z niedotrzymaniem przez wykonawc? robot budowlanych terminu okreslonego w umowie zostala
naliczona kara umowna za opoznienie w wykonanlu przedmiotu umowy.
Zgodnie z § 12 umowyWykonawca zobowiqzany jest do zaptacenia Zamawiajqcemu kary umownej z tytutu:
a)za opoznienie w wykonanlu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
7 umowy..."
Wartosc kontraktu 38 720 087,30 brutto , opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy 165 dni, zgodnie z §
12 ust.2 pkt a wyliczono: 38 720 087,30x 0,1% x165 dni= 6 388 814,40 zl. Wykonawca odesiat not? z
adnotacj^ ze jest niezasadna.
Najprawdopodobniej sprawa zostanie skierowana do s^du. Z orzecznictw s^dowych wynika, iz w przypadku
kiedy kara jest wygorowana s^dy miarkuj^ kary. Rozstrzygni?cia sprawy naiezy si? spodziewac za okob 1-
2lat.

Wykonawca wystawil faktur? kohcowa na wartosc 7 759 412,64 zl z terminem piatnosci 24.08.2019.
Nota obci^zeniowa wystawiona przez jednostk? 6 388 814,40 z\ z terminem piatnosci 29.07.2019.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wplacil kary. W zwi?zku z tym jednostka przy piatnosci faktury
potr^ci not? obci^zeniow^ zgodnie z §12 pkt 4 umowy „ Wykonawca upowaznia zamawiaj^cego do
dokonywania potrqceh z wynagrodzenia przewidzianego niniejsz^umow^naliczonych kar umownych...."

Pytanie (pytania) pizyporzqdkowane do stanu faktycznego (stan6w faktycznych) lub zdaizenia pizyszlego (zdaizen pizyszlych) przedstawionego
wyzej

Czy potr^con^ kar? urnownq, jednostka organizacyjna Urz?du Marszalkowskiego powinna odprowadzic na
dochody do Urz?du Marszalkowskiego? Jak postqpic w przypadku miarkowania kary przez sqd { oddalenia
cz?sciowego roszczenia wierzyclela przez s^d) lub ewentualnego przegrania procesu przez jednostk??
Wowczas zaplata dla wykonawcy nastqpilaby po ok.1-2 latach od momentu zakohczenia inwestycji. Czy
zaplata dla wykonawcy na podstawie wyroku s^dowego- powinna bye sklasyfikowana do paragrafu 460 (kary
, odszkodowania i grzywny wyptacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych).?

D. WLASNE STANOWISKO W SFRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO



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

Jednostka powinna odprowadzic kar^ na dochody do Urz^du Marszaikowskiego { zgodnie z terminem
przekazywania dochodow). W przypadku uznania przez s^d kwoty kary umownej jako zbyt wygorowanej
jednostka powinna zaptacic wykonawcy kwot? wynlkaj^c^ z wyroku z paragrafu blez^cego §460 - kary ,
odszkodowania 1 grzywny wyplacane na rzecz osob prawnych I innych jednostek organizacyjnych.

Data wypetnienia wniosku Imi^ i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upowaznionq

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upowaznionej


