
WNIOSEK O UDZIELENIE WYJASNIENIA W ZAKREslE'ST^^s6WAkl2!)19
Wpjynfiol

T
^ ' K R K 'J' P T A 7^

_Nv Kielcach

t/J-
PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNVCH ^ -

"1

Podstawa prawna: Art. 13pkt II ustawyzdnia 7pazdziemika 1992 o regionalr
{Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 z pozrt. zm.)

za}

d:j2Qdni5
'ladhobraohuf^m

A. ADRESAT WNIOSKU

Nazwa pelna

Gmina Bodzentyn

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powial Gmina MiejscowoSd

kielecki Bodzentyn Bodzentyn

Ulica Nr domu Nr lokalu

Suchedniowska 3

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

B. DANE WNIOSKODAWCY Gmina Bodzentyn

B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyd wla^ciwy kwadrat)

<T. lednostxa samotzqdu terytorialnegd::^ 2. zwiqzek mi^dzygmitmy

4. zwi^k, stowarayszenie powiatdw 5. samorzqdowe jednostki organizacyjne
(w tym samorz4dowe osoby prawne)

3. stowaizyszenie gmin, gmin i powiatbw

6. beneficjenci dotacji z bud2et6w jst
(w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

Kod pocztowy

26-010

Poczta

Bodzentyn

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH BEDACYCH
PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICR STOSOWANIA

NaleZy ws^cazad jednostki redakcyjne pizepisdw wraz z nazw^ aktu prawnego do ka2dego zaistnialego stanu faktycznego lub zdarzenia przysziego
(bez przytaczania treSci przepisdw)

art. 218 Ustawy o finansach publicznych

art. 8h ust. 2 pkt 7) ustawy o ochronie przyrody

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



Opis stanu faktycznego (stan6w faktycznych), zdarzenia przyszlego (zdarzen przyszlych)

^wi^tokrzyski Park Narodowy zwrdcii si? do Gminy z wnioskiem o udzielenie wsparcia fmansowego z uwagi na
podj?te dziatania w zakresie zadari zwigzanych z ochrong warto^ci przyrodniczych lub kulturowych regionu.

Pytanie (pytania) przyporz^dkowane do stanu faktycznego (stan6w faktycznych) lub zdarzenia pt^zlego (zdaraeh przyszlych) przedstawionego
wyZej

Czy Gmina moze udzielic wsparcia fmansowego Swi^tokrzyskiemu Parkowi Narodowemu, a jesli
tak to na jakiej podstawie i w jakiej formie?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO

Stanowlsko wnioskodawcy do pytania (pytah) przedstawionego w cz?5ci C.

W ocenie wnioskodawcy Gmina moie udzielid Swi^tokrzyskiemu Parkowi Narodowemu wsparcia finansowego w
formie dotacji podmiotowej w oparciu o art. 218 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten przewiduje moiliwo^d
udzielania dotacji podmiotowych z budietu jst w sytuacji, gdy odr?bne przepisy tak^ mo2liwo^6 przewidujg. W ocenie
wnioskodawcy przepisem szczegblnym umoiliwiajgcym udzielenie przez jst §wi?tokrzyskiemu Parkowi Narodowemu
wsparcia finansowego jest art. 8h ust. 2 pkt 7) ustawy o ochronie pr^ody stanowi^cy, ie przychodami parku
narodowego mog^ byd m.in. dotacje z budietbw jednostek samorz^du terytorialnego przeznaczone na realizacj? zadah
zwi^anych z ochiron^ warto^ci przyrodniczych lub kulturowych regionu. Chcd przepis ten wyrainie nie wskazuje z
jak^ form^ dotacji mamy do czynienia, to w ocenie wnioskodawcy przepis ten przewiduje moiliwo^d udzielenia dotacji
podmiotowej na dzialalno^d parku narodowego przez jst, z uwagi na spos6b sformidowania tre^ci przepisu odnoszgcego
si? wprost do zadah pr^pisanych w drodze ustawy parkom narodowym. Tre^d przepisu mo4e takie prowadzid do
wniosku, ie art. 8h ust. 2 pkt 7) ustawy o ochronie przyrody przewiduje moiliwoid udzielenia dotacji celowej, jednakie
problem w tym, \t przepisy ustawy o finansach publicznych nie daj^ takiej mozliwo^ci. W ocenie wnioskodawcy, jako,
4e ustawa nie przewiduje szczegdlnego trybu udzielania dotacji podmiotowych, wystarczaj^cym jest zawarcie umowy
przez gmin? z parkiem narodowym oraz wprowadzenie dotacji do uchwaty budzetowej gminy.

Data wypetnienia wniosku

lSUstopad2019r.

Imi? i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upowaZnionej

Dariusz Skiba

Podpis wniosk^^
upowaZiOon^ RIV

mgr inz. fr usz Skiba

GMINA BODZENTYN
til. Suchedmowska 3

26-010 Bodzentyn
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