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10 5EK O UDZIELENIE WYJASNIENIA W Z

PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. IS pkt 11 ustawy z dnia 7pazdziernika 1992 o regionalnych izbach obrachmkowych
(Dz.U. z2019r.,voz.21S7)
A. ADRESAT WNIOSKU

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

DANE WNIOSKODAWCY

B.l.DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj ^v^ioskodawcy (zaznaczyd wlaiciwy kwadrat)
1. iednostka samorzadu tervtorialnego

2.zwi^k mi^dzygminny

3.stowaizyszeoie gmin,gmin i powiatdw

4.zwi^ek,stowar^szenie powiat6w

5. samorz^dowe jednostki organizacyjne

6. beneficjenci dotacji z budZetdw jst
(w zakresie wykorzystania pizyznanych dotacji)

(w tym samoiz^dowe osoby prawne)
Nazwa pebia
GMINA STARACHOWICE

B.2.ADRES SIEDZIBY
Powiat

Gmina

Miejscowo^d

STARACHOWICKI

STARACHOWICE

STARACHOWICE

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

RADOMSKA

45

Kodpocztowy —

Poczta

27-200

STARACHOWICE

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^DACYCH
PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA
Nale2y wskazacjednostki redakcyi'ne pizepisdw wrazz nazw^ aktu prawnego do ka2dego zaistni^ego stanu fak^cznego lub zdaizenia pr^sztego
(bez przytaczania treSci pizepisdw)

- Rozporzadzenie Ministra Finans6w z 2 raarca 2010 r. w sprawie szczegdlowej klasyfikacji dochoddw, wydatkow, przychoddw
i rozchoddw oraz irodkdw pochodzqq'ch ze irddel zagranicznych(Dz.U.z 2014 r. poz.1053 ze zm.)

- Art.28 ust. ustawy o rachunkowoici z 29.09.1994 r(Dz.U.z2019 r. poz.351 zp6in.zm.)

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO(STAN6W
FAKTYCZNYCH),ZDARZENIA PRZYSZLEGO(ZDARZEN PRZYSZLYCH
IPYTANIA(PYTAN)
Zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracownikdw Urz^du Miejskiego w Starachowicach, stanowi^cego Zal^cznik
Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 2/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 02.01.2018 r. pracownicy, ktdrzy wspdlpracuj^

pr^ realizacji projektdw inwestycyjnych dofinansowanych ze ^rodkdw Unii Europejskiej ctrzymuj^ dodatek specjalny
za zwi?kszony zakres obowi^dw,na podstawie Zarz^dzenia w sprawie powolania Zespohi Projektowego.

Dodatek specjalny stanowi wydatek kwalifikowany danego projektu i jest wspdlfinansowany ze ^rodkdw Unii Europej
skiej i budietu Gminy Starachowice zgodnie z wnioskiem o dofmansowanie projektu oraz Studium Wykonalno^ci Inwestycji.

Pytanie (pytania) przyporz^dkowane do stanu faktycznego (standw faktycznych)lub zdaizenia pnyszlego (zdarzeA przyszlych) praedstawionego
wyZej

W zwi^zku z powyiszym prosi sif o zajfcie stanowiska:

1. Czy wydatki na powyiszy eel winny by6 klasyfikowane w wydatkach maj^tkowych
w paragrafie 605 jako koszt tej inwestycji,z odpowiedni^ czwartq cyfr^ paragrafii, tj 7 przy finansowaniu z UE i 9 przy
finansowaniu ze ^rodkdw Gminy, czy tez winny byd zaklasyfikowane w ramach wydatkdw bie^^cych, tj: § 401 - wynagrodzenia osobowe, 411 - skladki na ubezpieczenie spoleczne, 412- skladki na fundusz pracy - z odpowiedni^
czwart^ cyfrg paragrafii ?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO
Zespdl projektowy zostal powolany w zwi^zku z realizacj^ inwestycji i zaangazowanie powolanego zespohi odnosi si?
wyl^cznie w proces wytworzenia 6rodka trwaiego. Zatem wydatki z tego tytuhi winny stanowid element warto^ci
pocz^tkowej wytwarzanych ^rodkdw trwalych.
Data \vypehiienia wniosku

05.05.2020 r.

Imi;i nazivisko wnioskodawcy iub osoby

Podpis wnioskodawcy iub osoby
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Marek Materek

Prezydent Miasta Starachowice
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