
Regioftalna Izba Cbracbunkowa
w Kifi'^ach

. -O DNIA:

21. 10.

L. dz.

Podpis

Z^4czniknr I do zarz^dzeniaNr.........
PrezesaRIO wKielcach z dnia ........roku

WNIOSEK O UDZiELENIE WVJASNIENIA W ZAKRESIE STOSOWA!^
PRZEPISOW O EINANSACH PUBLlCZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13 pkt.Jl vstawy z dnia 7pdzdziemika 1992 o regionalnych izbach obrachimkowych
fSz. U. z 2001, Nr 55,. poz. 577 z pdzn..zm.)

A. ADRESATWOSiCU

Regiorialria Izba Qbtachunkowa w Kielgach, ul. Targpwa 18,25-520 Rielce
B. DANE WNIOSkODAWCY

B.I. DANE IDENTYFII^CYJNE

Rodzaj wiiioskodawcy (zaznaczyd wlaiciwy kwadrat)

.. .l.lednostka snmorzadu tervtoriatnego 2. zwlqzek mi^dzy^tnhy Srstowai^zcnie i powiat6w

4. zwiqzek. stowaizyszeniis powiatdw 5. samofzgdowe jednos^oi^anizacyjne 6,-beneficjend dotacji zbudtetdwjst
(w tym samoiz4doi«,osoby pra^c) (wzakitsie ̂ kdn^adiapn^zna^^ doiacji)

Nazf^pelna
GminaMtrzec

B.21ADRES SlEpZIBY
pjowiat-

Starachbwicki

Ulica

Qmina

MIrzec

Nr domu

9

Kod poczlowy

'27-220-

Miejscowo$(^.

Mirzec.Stary

Nr lokalu

Poc.zta

Mirzec

B3:WSKAZANIE_

PB7EDM10TEM WYJA§NIENIA W ZAKRESIEICH STOSOWANIA
Nal^ wskaz^jednostici i^^cyjne pizepisdw wraz z nazwf^ afctu pravvnego do katdego zaistnialego s^u faktycznego lub zdarzenia prq^ego
^ezprzytaczanlatre^ci przepisdw)

Ustawa z dnia 24 kwietnia^ 2003r. o dzialalnosci po^ytku publicmego" 'i o wolontariacie (Dz-U, z
2019r: .p6z. 688 z p6zn.zm.) art. 4 ust-l p.kt 1 b



C. PRZEDSTAWEENIE ZAISTNIAJLEGO STAT^ FAKtVCZNEGO (SJAN6^
FAKTYeZNYCKO, ZDARZENIA PRZYS2aLEG0.(ZDARZEI^ PRZYSaYGH
lPYTAmA(PYTAl^

Opis stanuMty(ancgo (staniw faktycznyfchX ̂ ^areenia preyszJcgo (zd^A pn^riycfi)'PrzygOtOWanO piojekt UChwaiy W
sprawie „RocznegO Prbgr^u Wspdipracy Gminy Mirzecziprgamzacj^i ppzai^dowymi oraz
iiuiynu podiruotamiy^o/lctdrych tnOwa w 3 ust. 3 ustawy o dzidalnosci ppiytku publicznegp i p
wplpntoiaciena 2020 rpk"» kt6ry zawierapriorytetowe 2adamapublic:me;.Giiiiny Mirzec na 2020
rok w tym. mdn.. VII Obs^ pripo^etowy, zadanie .do realizacji: Ud2ielanie,nie6dp}atriej poriiocy
prawhej oraz^

wy&j

G^'zadajua w r^itiach VII Obszaru priorytetowego - zadaiue dp realizacji: Udzielanieiiueodf^atnej
ppmpcy pfawnej praz.zwipkszanie swiadomosci prawnej spoleczenstwa— mog^ byc finai^pwane w
rainachfpnny finanspwej zRocznegpProgramuWspdlpracy.(j.w.)tj. wsparcierealizacji zadania
•publicznegp na zasadach pkreslpnych w ustawie.

». WLASNE STANQWISKG W SPRAWIE OCIENY PRAWNEJ ZAISTNIAEEGG

StAMJ FAKTYCZNEGO LXIB ZDARZENU PRZYSZLEGO
Stanowskb wnio^pdawcy do pytania.(pytan) przedsiawipncgo w.cz^lc? C

Jako projektodawca ,»Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Mirzec z organizacjami;
pozarz^dowymi oraz iimymi. podiniotami, o ktprych rriowa w art. 3 iist: 3 ustawy o dzialalnosci
pozytkupublicznego i o wolontariacie na 2020 rok" maj^c na wzgl^dzie spoieczne zapotizebbwariie
na'tego. rbdzajii pbmoc dla^oleczenstwa uznajemy finansowaiiie tego wsp^cia realizacji zadania;
pubUcOTegO'Za koriieczne, gdyzkbrzystanie z fbrmy pomocy w powiecie nie jest dla wszystkieh
mie.szkancbw dpstj^ne^ W latach ppprzedriich ta'forma cie'szyla sip-wiell^' zainteresovMiem
spolecznym.

Data'wypcliiicnia wnipsk'u
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