s^ionain-a Izba Obr.icbuiiko a^o
w Ki • y ach

PLYNE-j-.O DNIA:

N-

V

U, 09. 2019

o

Zal^cznik nr 1 do.zaiz^dzenia Nr
Prezesa RIO w Kielcach z dnia

roku

L. dz- ■

Podpia

-^W^SEK O UDZIELENIE WtJASNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA
PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna; Art 13 pkt 11 ustawyz dnia 7pazdziernika 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z2001, Nr 55, poz. 577z pdzn. zm.)
A. ADRESATWNIOSKU

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

Rodzaj wnioskodawcy(zaznaczyd wlasciwy kwadrat)
3.stowarzyszenie gmin, gmin i powiatdw

t. iednostka samorzadu tervtorialnego

2. zwi^zek mi^dzygminny

4. zwi^zek, stowarzyszenie powiatow

5.samorz4dowcjcdnoslki organtzacjjne
(w tym samorz^dowc osoby prawne)

6. beneftcjenci dotacji z budZetdw jst

(w zakresie wjlcorz^tania pr^raanych dotacji)

Nazwa pcbia
GMINAMNIOW

B.2. AbRES SIEDZIBY
Powiat

Gmina

MigscowoSd

KIELECKI

mni6w

mni6w

Ulica

Nr domu

Nr lokaJu

CENTRALNA

9

Kod pocztowy

Foczta

26-080

mni6w

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^D^CYCH
PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA
Naleiy wskazadjednostki redakcyjne przepisow wrazz nazw^ aktu prawncgo do kaidego zaistnialego stanu faktycznego lub zdarzcnia przysdego
(bez przytaczania trcdci przepisow)

An 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego
Art. 5 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych

c.

PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO(STANOW
FAKTYCZNYCH),ZDARZENIA PRZYSZEEGO(ZDARZEN PRZYSZLYCH
IPYTANIA(PYTAN)

Opis slanu faktycznego(stan6w faklycznychX zdaizenia przyszJego(zdaizeri pr^^zJych)

Gmina Mmow zanuerza przebudowac drog? posiadaj^c^ status drogi gminnej. Inwestycja b?dzie realizowana jako
zadaiue wiasne gminy wynikaj^ce z ustawy o samorz^dzie gminnym. Przebudow^ tej drogi zainteresowany jest
piywatny przedsi?biorca, ktdry dzi^ki zrealizowanej przez Gmin?inwestycji, uzyska dogodniejszy niz w chwiU obecnei
dost?p do miejsca, w ktoiym prowadzi dzialalno^d gospodarcz^ Przedsi?biorca ten wyra^ chi przekazania pewnei
kwoty na realizacj? pizebudowy tej drogi.

f

j

^nie(pytania)pizypoiz^dkowane do slanu faktycznego(stan6w faktycznych)lub zdarzenia praysztego(zdaizen przyszlych)pizcdslawionego

Czy Gmina mbze przyjqc srodki od prywatnego przedsi^biorcy i przeznaczyc j^ na realizacj^
inwestycji dot. Przebudowy drogi gminnej?

Czy srodki od prywatnego przedsi?biorcy nale^ wprowadzic po stronie dochodowjako darowizna,
czy bardziej wlasciwy b?dzie paragraf 6290 srodid na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin
(zwi^kow gmin), powiatow (zwi^zkow powiatow), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych
zrodei?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGQ
Stanowisko wnioskodawcy do pytania(pytan)przedstawioncgo w czf^ci C.

Naszym zdaniem naJezy zawrzec porozumienie pomi?dzy Gmin^ Mniow a prywatnym
przedsi^biorc^ okreslaj^ce zasady finansowania zadania. Przekazane przez przedsi^biorc^ srodki

zaiwaliflkowac po dochodach do para^afu 6290 srodki na dofinansowanie wfasnych inwestycji
^min (z^^kow gmin), powiatow (zwiqzkbw powiatow), samorzgdow wojewodztw, pozyskane z
innych zr6dei i przeznaczyc na realizowanq inwestycji w zakresie przebudowy drogi gminnej.

Data wypebiienia wnio^u

i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upowaintoncj

Podpis wniodcodawcy ub osoby
upowaZnionej,

JT
23.09.2019r.

Piotr Wilczak - W6jt Gminy
rPi o^r Wilczah

