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WNIOSEK O UDZIELENIE WYJASNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA

PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Arf. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7pazdziernika 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 z poin. zm.)

A ADRESAT WNIOSKU

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

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyd wla^ciwy kwadrat)

X 1. jednostka samorzqdu terytorialnego 2, zwiqzek mi^dzygminny

4. zwi^ek, stowarzyszenie powiatdvv 5. samorz^dowe jednostki organizacyjne
(w tym samorzqdowe osoby prawne)

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatdw

6. beneficjenci dotacji z budlet6w jst
(w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwa pelna
GMINA MIRZEC

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat

Starachowicki

Gmina

Mirzec

MieJscowoSd

Mirzec Stary

Ulica Nr domu

9

Nr lokalu

Kod pocztowy

27-220

Poczta

Mirzec

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^D4CYCH

PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

NaleZy wskazad jednostki redakcyjne przepisdw wraz z nazw^ aktu prawnego do kaZdego zaistnialego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszlego
(bez przytaczania treSci przepisdw)

art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869 )

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEN PRZYSZLYCH
I PYTAN^^^^/TAN)

Opis stanu faktycznego (standw faktycznych), zdarzenia przysziego (zdarzen przysziych)

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Osinach wyst^pil do Gminy Mirzec z wnioskiem o
„budow^ parkingu", tj. utwardzeniu placu za pomoc^ kostki betonowej przy drodze wewn^trznej w



okolicach cmentarza parafialnego w miejscowosci Osiny. Parafia jest gotowa przekazac na zasadzie
umowy uzyczenia teren pod „budow^ parkingu" tj. utwardzenia terenu kostk^ betonow^ na
dziaikach nr 569/3, 597/3, 598/1 oraz 599 stanowi^cych wlasnosc parafii w Osinach. Gmina Mirzec
rozwaza wykonanie budowy parkingu na cz^sci ww. dziaiek po sporz^dzeniu stosownej umowy
uzyczenia pomi^dzy Parafi^ Rzymsko-Katolick^ w Osinach a Gmin^ Mirzec na okres minimum 10
lat. W chwili obecnej brak parkingu powoduje niedogodnosci zwi^zane z parkowaniem
samochodow wzdluz drogi wewn^trznej stanowi^cej dojazd do cmentarza w Osinach, tym samym
tamujqc ruch pojazdow oraz pieszych. Obecny stan rzeczy powoduje realne zagrozenie w ruchu
drogowym. Droga wewn^trzna prowadz^ca do cmentarza parafialnego w Osinach jest wlasnosci^
Gminy Mirzec. ^

Pytanie (pytania) przyporzqdkowane do stanu faktycznego (stan6w faktycznych) lub zdarzenia przyszlego (zdarzen przyszJych) przedstawionego
wyZej

W zwi^u z powyzszym, czy Gmina Mirzec moze sfinansowac „budow? parkingu", tj.
utwardzenia placu kostk^ betonow^ w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach przy drodze
wewn^trznej (stanowi^cej wlasnosc Gminy Mirzec) tj. wykonanie dokumentacji projektowej oraz
robot budowlanych na cz^sci dziaiek j/w po uprzednim podpisaniu stosownej umowy uzyczenia
(nie krotszej niz na okres 10 lat). Czy budowa takiego parkingu nie b^dzie naruszeniem art. 216 ust.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO
Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytan) przedstawionego w cz^Sci C.

Zdaniem gminy w chwili obecnej, taden przepis obowigzujgcego prawa w sposdb wyrazny nie zabrania realizowania
inwestycji gminnej na cudzym gruncie na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej zgodnie z zasadami
gospodarowania Srodkami publicznymi. Celowo^d realizacji opisanego zadania nie budzi takze wqtpliwo^ci organu
stanowigcego i wykonawczego gminy.
Budowa przedmiotowego parkingu stanowilaby uporzqdkowanie ladu przestrzennego oraz komunikacyjnego w
okolicach cmentarza parafialnego w Osinach. Podpisanie stosownej umowy cywilnoprawnej (umowy uZyczenia)
pomi?dzy Parafi^ a Gminq Mirzec stanowiia by podstaw? do mozliwo^ci wykonania przez Gmin^ Mirzec inwestycji
polegajgcej na budowie parkingu, gdyz tego rodzaju inwestycja b?dzie sluzyla wszystkim osobom odwiedzaj^cym
cmentarz parafiainy w Osinach, zardwno z terenu Gminy Mirzec jak i spoza niej rownie^. Przyczyni si? takze do
znacznego podniesienia bezpieczehstwa w okolicach drogi wewn?trznej stanowi^cej dojazd do cmentarza, a ktdra to
droga jest obecnie wlasnoici^ Gminy Mirzec.
W opinii Gminy Mirzec wydatek zwigzany z budowg parkingu w okolicach cmentarza parafialnego w Osinach przy
zachowaniu odpowiedniej formy uzyczenia gruntu bytby zgodny z art. 216 ust. 2 pkt I ustawy o finansach publicznych,
a koszty budowy przedmiotowego parkingu uleglyby amortyzacji do momentu obowi^ywania umowy uzyczenia.

Data wypetnienia wniosku

2019 -11- 0 6

Imi? i nazwisko tvnioskodawcy lub osoby
upowaZnionej

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upowaZnion^
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