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K O UDZIELENIE WYJASNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA
PRZEPiSOW O FiNANSACH PUBLICZNYGH

5 Podstowa.prawna; Art. 13pJa 11 vstawy.z dnia 7pazdziernikd 1992 d.regiohalnych izbach.obrachmkawych
(t.l.D'z.U. z20i6,po2. 561 z pozn. zm.) ^

A. ADRESAT WNIOSKU

-Regionalha Izba Obraehunkowa wKielcach, ul. Targowa .18,25^520 Kielce

B. DANE WNIOSKODAWGY

B.I. DANE IDENTYFIKAeYJNE

Rodaj wnioskodawcy (ztoiac^c wtasciwy kwadrat):
X 1. j^osdcasamonqdtt.teiytpnalnego 2. z.w,ifpek mi^d^gininny 3^ stowaizyszenlegniinrgi^lpowiatow

4, zwi^ek, sbwai^^enie pqwiat6w 5. samorzAdowejednosUdorganizacjgne 6/beneficjCTciddtacjYzfaudzet6w jst
(wltym samorz4d6we osoby prawrie). (w.zakresie wykoreystania ptzyznanych dojacji)

Nazwa peba

STAROSTWp POWIATOWE WE WtOSZCZOWlE

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat

WtOSZGZOWSKI

Ulica

WISNIOWA

Gmina , ,

moszczowA..

'Nrdpmu

10

Kpdppcztowy

29-100

.Mi^owoSd

WLOSZeZOWA

Kr.lpkalu

PoCzta

WLOSZGZOWA

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FIN^SACHPUBEICZOTCH BEPACVeH
PRZEDMIOIEMA^JASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Nalezy .wska^o jednostki r^iikcyjrie prz^isdw wpiz z nazwa aktu prawnego dpkazaego zai^lalego statiu faktycznego iub zdaizeniapi^zlego
"(bez pi^toC^i4.'ti^q»;piz^^

Art. 216 list. 2;J)kt.. 5 i 220 ustawy d finansaeh pubUcznych>z :dma 27 sierpnia. 2009 r. (t.j. Dz: U.
Z 2019 r. poz. 869,.1622,1649.)

C PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STAND faktygznego (stan6w
FAKTYCZNYCHJ, ZDARZENIA PRZYSZtEGO (ZDARZENpRZYSZEYGH
I PYTANIA (PYTAI^)

dpisstaRU'faktycznego6taadw fak^czhych),zdaiZenia przyszlego (zdaizen prz^lych)

Powiat Wiosz^pwski realizuje trzy zadania inwestycyjiie wieloletnie, w ramach ddfinansowania
z Funduszu Dr6g: Samqrzado^ch. W nakhdach, inwestycyjnycb I)artyc>^uj4 Gihiny ha.lerem
ktoiych pdlozdiie s4,-drogi powiatowe -^ ucMelaj^pomocy finansowej w Ibrmie dotacji.

Powiat Wldszczdwski na pddstawie "'zatwerdzonej' przez Prezesa Rady I^inistrow listy
0 przyznaniu dpfinansd.wania w ramach FDS wprow^zil zadania wieloletnie do WPF w sierpniu y
2019 r. z" l^cznymi nakiiadaini, limitaini na wydatki'2()19;:2()25 i 2021 or^ limitami zobowi^zahT^
Ufdto w WPF po stronie wydatkow cala. kwotp na. zadania. Natomiast' po: stronie dochoddw-



zwi^kszono kwot^ dotacji w \^sok6sci zadeklarowanej..p;^^ poszczegplne gminy i FD.S, gdyz
Pbwiatu nie stad na samodzieln^reaiizacj? iriwestycji.
PoWiat zakfada, dla dwoch zadan, inwestycyjnych, ze w rpku 201^9 limit wydatkow ppkryje
z do.clipdpw wlasnych.i dofinansovvania, FDSi riatpniiast ha. 2020 finarispwahie h^dzie nastg>uja:Ce
PPS ̂50%, Gmina^^ 40%, Powiat rlO%.
Tfzecie zadahie przewdziahe do reaiizacji na lata;20l9-202i,
.Fihansowahiew 2,019 r: FDS--80%,,ppwiat-:20,%. ^ ^ ^
Bmansowanie w 2020 xt.FDS - 80%; Gmina - 15®/o. Powiat;. 5%.
Finansow^_ew 2021 r: FDS - 80%, Gmina --6,22%, Powiatl-13,78%.

Warunkiem-przekazahiairpdkow z.FDSw 201-9 n jest podJpisame-przeziviuoskodawc? (Powiat)
umpwy^o dofin^sowanie z Wbjewoda. oraz ppniesienie przez wnlp^kodawc^ platnoSd
cz^dioy^dtha tzSpz wyk6nawc6,^^adan'~w 2019 r. - '"

^nazdzi'emiku 2019 'ogloszoiio; przctargi na- zadania" inwestycyjne. Ppwiat Wloszczowski po
rpzstrzygni.^ciu ppst^pwah przetargowych, b^dzie musial podpisac utnowe z yni^konawcaini
w listopadzie 2019. r w celii mozliwo&i reaiizacji ww. zadah LptizivTpania: dpfiiiansowania z FD^
( musi byd zaplacoha p^najmriiej jedha' faktura'w 2.Gi,9rJ

;pyt^e.'^ytariia) prqfpQrz^diravrahe dpitanu (stitiow faktycznych)-lub'zdatzeriia pn^szlegbCz^rzeApiTysztychi) przedstawionego'
wyzej . „ .

Czy Powiat .Wloszczowski, -przed zawafciem' ■ umdwy z wykohawca. W 20,19 r. powinijeri
btrzyhiad od Gfniti ucftwaiy ,o ilidzi'elemii pdmogy-ifinansowej na :rok ;202() i 2021 podjate przez.

■Rady Gmin partycypujac^ W kps^ach braz zawade ztymj uino.wy dotacji, a takze czy
powinien mied pOdpisane ump\^-z:Wpjewp,d4Ra'dofi];iansd^ wydatkow z FDS?

D. mASNE STANOWlSkO W SPRAWE QCENY PRAAVNEJ Z^STbJIALEGO
STANU FAKTYGZNEGO LUB ZDARZENIA FRZYSa^EGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytahlprzedstawibhPgdw czqSci C.

"Saszym zdahiem' w' ,celu mozliw.osci zaw;arciai przez Pp^at Wloszczowski
z wykpnawca.'w 20.19 r. ■ nie. wystarczy wprpwadzenie poszczegolnych zadah przez Gminy do
swpich WPF na- lata i2020, 2021. Mozliwosc zaciagni^cia zoi3owiazah (podpisahid umowy
z wykonawca przez Powiat) w-.naszej ocenie.daje ddpiefo pbdiecie^^przez Grhihv uchwiat o_hQnlOcy
finanspwej dia jst ha lata^02^202.Una podstawie-art, 216 i 220 ustawy o Bpapsach publicznyeh,
draz zawarcie •umow o dofihansowanie' z poszczegolhymi Gminami, a t#ze podpisanie z FDS
hmowy o dpfinansowanie. ^ •" _ - ^

wypehiienia wniosku:
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