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Za^czniknr 1 do zarzgdzeniaNrZ^n
Prezesa RIO w Kielcach z dnja.12 lipca 2012
roku

W ZAKRESIE STOSOWANIA

PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13 ph 11 ustawy zjdnia'7 p^dziemika 1992 o regioncdr^ch izbach obrachimkowych
0z.U z2001, Nr 55,'p'oz. 577zpozn. zm.) ■

A. ADRESAT WNIOSKU

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

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyd wlaiciwy kwadrat)
X l.jednostkasamorzqdutcrytorialnego

4. zwiqzek, sciwai^zenie pov/iatdw

2. zwi^kmifck^gmiimy

5. samonqdowcjednostid organizacyjne
(w tym satnorzqdowe osoby prawne)

3. stcnvaizyszenle gmin, gmin i powiat6w

6. beneficjraci dotacji z bud2et6w jst
( w zakresie wykor^tania przyznanych dotacji)

Nazwa pelna
GMINAS^DZISZOW

B.2.ADR£S$I£DZIBY

Powiat

J^DRZEJOWSKI

Omina Migscowo^d

s^dzisz6w

Ulica

DWORCOWA

Nr domu

20. /•

Nr lokatu

Kod pocztowy

28-340

•Poczta

S^DZISZOW

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FEVANSACH PUBLICZNYCH B^Di^CYCH
PRZEDMIOTEM WYJA^NIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

NaleZy wskazaijednostki redakcyjne przepisdw wraz z nazw^ aktii prawiiego do ICQ2dego zaistnial^o stuiu Mtycznego lub zdarzenia pizysdego
(bez przytaczania treici przepisdw)
Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 8 raarca 1990r. o saraorzqdzle gminnym (Dz.U. 2pl9.poz. 506 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (^. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.)

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZIVEGO (STAN6W
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZtEGO (ZDARZEN PRZYSZLYCH
IPYTANIA(PYT^ \

Opis stanu faktycznego (standw foktycznych), zdaizenia pr^szlego (zdarzeA pny^zlyi^)
Gmina Sfdzisz6w realizuje ■ inwestycje ^,Buddwa'.bczyszczalni sciekow w Sfdziszowie". Inwestycje
rozpocz^to w roku 2018, a planowane ukonczenie luly 2020, W wyniku rozstrzygni^tego post^powania
pizetargowego oraz podpisanej umowy z wykonawc^ robot z Przedsi^biorstwem Budownictwa Ogdlnego
„KARTEL S.A.", koszt budowy nowej oc^szczalnl wynosi: 15 345 637,80 zt netto. Kwota dofinansowania
z RPOWS 2014 -2020 wynosi 11 308 542,67 zl netto. Pozostala kwota potrzebna do pokiycia kosztow
budowy oczyszczalni wynosi 4 037 095,13 zt i jest sfin^sowana w 100 % poZyczk^ z WFGWiO^ w
Kielcach z kosztem obshigi po^czki 1,95 %,-co st^owi 78 723,00 zt rocznie. Gmina S^dziszdw
rozpocznie splat? poiyczki od roku 2021.
Z uwagi na fakt, ie oc^szczalnia shi^ obshidze aglomeracji Gmina Slupia J?drzejowska, Gmina S?dzisz6w
zwrdcila si? do Gminy Slupia z wnioskiem o partycypowanie w kosztach budowy nowej oczyszczalni w
kwocie 444 080,46 zl. Wyliczenia tego dokonano na podstawie otrzymanej informacji z Zakladu Ushig
Komunalnych sp.z o.o. w S?dziszowie, te na oczyszczalnie goiekdw za rok 2018 doplyn?lo 204 989 ty^. m ̂



5ciek6w, w tym ̂ cieki z terenu Gminy Shipia w iloSci 22 298 ty^. co stanowi oko}o 11 % ogolnej ilosci
5ciek6w doplywaj^ych do oczyszczalnl. Kwota o jak^ wnioskuje Gmina Sfdzisz6w jest proporcjonalna w
stosunku do ilosci odprowadzanych ̂ ciek6w (bez sciekow dowo^nych w ci^gu roku z terenu Gminy
Sfupia). Wnioskowana kwota 444 080^46 il partycypacji obejmuje jedynie koszly budowy samej
oczyszczalnl. Gmina S§dzisz6w przej§la na siebie?'czynn6^ci zwi^zane z wykonaniem projektu
budowlanego» realizacj^ inwestycji, nadzor, obshig§ pozyczki, co rdwniei stanowi dodatkowe koszty oraz
zaangatowanie pracownikbw w dopeiniehiu-'" szeregu .fprmalno^ci. Nadmieiiiamy r6wnie2, 2e Gmina
S^dziszdw zwraca}a si§ do Gminy Shipia pocz^ws^^ od~21-.lutego 2017 roku o partycypacji w kosztach
budowy oczyszczalnl, ale nie spotkala si? ze zrozumieniem ze strony Gminy Shipia i dotychczas sprawa nie
byta rozwi^na. .
Gmina Shipia stoi na stanowisku, iZ z uwagi navfa^, Ze gmina S^dziszow rozpoczila juz budowy
oczyszczalni sciekdw, Gmina Shipia nie mote u'dzielic dbtacji celowej na sfinansowanie tej inwestycji, bo
przyznanie takiej dotacji spoWodowaloby dyscyplini finans6w publicznych. Gmina Shipia uwaZa, ie ̂ rodki
nie zostaloby wykcrzystane zgodnie z celem dotacji. Nadmieniamy, ze w roku 2020 Gmina Sidzisz6w
b^dzie musiala sfinansowad udziat wlasny na tym zadaniu w kwocie netto ok. 660 162, 00 zl. Gdyby Gmina
Slupia wyrazila zgodi na dofinasowanie, to Gmina Sidzisz6w nie musialaby zaci^gad pehiej potyczki w
WFGWiOS na ten cel. Wst^pnie u^skano porozumienie,- te Gmina Shipia bi^e paitycypowad w kosztach
budowy rozkladaj^c platnoSd na 3 kolejne lata budtetowe.;

Pytanie (pytania) przyporzqdkowane do stanu fak^cznego (stan6w fek^cznydi) lub zdaraenta pizyszlego (zdaizeA przyszlych) pizedstawionego
wytej . , \

1. Czy rozpoczicie budowy oczys^zalni &ie^6W; przekre^la mozliwo^d dofinasowania tej
budowyprzezGminiShipia? , ,

2. Czy przyznanie dotacji dia Gminy S?dzisz6w stanowiloby naruszenie dyscypliny finansdw
puiilicznych?

3. Wjakiej fonnie Gminy Naszemaj^przekazadiprzyj^pomocfinansow^na ten eel?

D, W^SNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTVCZNEGO LUB ZDARZENIA PkZYSZEEGO
Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytali) przcdstawionego w cz?ici C.

Gmina Sfdziszdw nadal uwaZa, ze Gmina Shipia powinna paitycypowad w kosztach budowy nowej oczyszczalni
Sciekdw.

Rozpocz^e budowy oczyszczalni nie stanowi przeszkody w otrzymaniu dotacji od Gminy Shipia, gdyZ zm^a
sposobu finansowania jest moZliwa, poniewaZ inwestycja b§^ie zakoAczona w roku 2020.
W kolejnych latach pomoc finansowa Gminy Shipia przeznaczona bylaby na obshig? potyczki z WFGWiOS.

Data wypetnienla wniosku

25.11.2019

Imii; i nazwisko wnioskodawcy |ub osoby
upowainibnej''

Waclaw Szarek

Podpis wnioskoc^wcy lub osoby
upowaznionej I

BURMISTRZ

mgYtni. ̂ kdaw Szarek


