Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kisvcacb.

WNIOSEK O UDZIELENIE WYJASNIENIA W ZAKRESIE

PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNyCH

^3 Q5, 2020

Podstawa prawna: Art. 13pki II ustawyz dnia 7pazdziernika 1992 o regional} ycji izbach
obrachunkowych

P&dlii.

(Dz. U z 2016 r. poz. 561,z pozn. zrn.)
A. ADRESAT WNIOSKU

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
B. DANE WNIOSKODAWCY
B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj \vnioskodawcy (zaznaczyi wlasciwy kwadrat)

X l.jednostkasamorzqduterytorialnego
4. zwiqzek,stowarzyszenie powiatdw
(w tym samoiz^dowe osoby prawne)

2.zwi^ek mi?dzygmmny

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiat6w

5. samorz^dowe jednostki organizacyjne
(w zakresie ich wykorzystania)

6. beneficjenci dotacji z budZetowjst

Nazwapelna POWIAT STARACHOWICKI

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat

M[ejscowo56

Gmina

STARACHOWICE

STARACHOWICE
Ulica

Nr domu

DR WLADYSTAWA

4

STARACHOWICE
Nr lokalu

BORKOWSKIEGO

Kod pocztowy

Poczta

27-200

STARACHOWICE

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^DACYCH
PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA
NaleZy wskazad jednostki redakcyjne przepisdw wrazz nazw^ aktu pra^vnego do kaZdego zalstnialego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszlego
(bez przytaczania treici przepis6w)

art.243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 2077, z p6zn. zm.
(zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 20l8r., poz. 62, 1000, 1366, 1693,
1669,2354,2500 z2019r. poz. 303, 326 1534).

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO(STANOW

FAKTVCZNYCH),ZDARZENIA PRZYSZLEGO(ZDARZEI^ PRZYSZLYCH
IPYTANIA(PYTAI^
Opis Stanu faktycznego(stan6w fak^cznych),zdarzenia przyszlego(zdarzen przysztych)

Powiat Starachowicki planuje w biez^cycm roku zlo^c wniosek do Ministerstwa Klimatu o dofinansowanie
projektu na „PDpraw§ efektywnosci energetycznej w budynkach szkolnych",fmansowanych ze ^rodkdw
Mechaniztnu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Przy relizacji ww. projektu
koniecznym jest wniesienie wkladu wlasnego, kt6ry Powiat Starachowicki zamierza pozyskad starajgc si§ o
pozyczk? ze ^rodkdw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska'i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Pytanie(pytania) przypbrzqdkowanc do stanu faktycznego (standw faktycznych)lub zdarzenia pizysztego (zdarzen przyszlych) pizedstawionego
wyiej

Maj^c na uwadze powy^zy stan faktyczny, pojawia si§ w^tpliwosc dotycz^ca zastosowania art. 243 ust. 3a ustawy
0 finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. w brzmieniu nadanym ustawq z dnia 14 grudnia 20I8r. o zmianie
ustawy 0 finansach publicznych orazniekt6rych innych ustaw (Dz. U. z2018r., poz. 2500).

Czy \v kontek^cie obowigzujqcego przepisii planowana do zaci^jgni^cia przez Powiat poiyczka ze ^rodkdw
Wojewddzkiego Funduszu.Ochrony ^rpdowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wklad wlasny w zwigzku z
realizacjq projektu ze Srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 podlegad b?dzie ustawowemu wyl^czeniu z

limitu spiaty zobowi^zali zgodnie z zapisem ust. 3a art. 243 ustawy d fmansach publicznych?
B. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGG
Staiiowisko wnioskodawcy do pytania(pytjm) przedstawionego w cz?5ci C. ^

-

Z uwagi na obecn^ sytuacj? finansowq Powiatu Starachowickiego i niewystarczajgcg iIo56 ^rodkdw vvlasnych

niezb?dnych do realizacji t^ du2ej inwestycji jak^ jest termomodemizacja budynkdw szkolnych, Powiat aplikuje
0 srodki zewn^trzne ha dofinansowanie projektu „Poprawa efektywno5ci energetycznej w budynkach szkolnych" ze
srodkdw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Wklad wlasny do projektu

Powiat zamierza pozyskac z pozyczki ze Srodkdw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony ^rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach. Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinaiisowania projektu wynosi co najraniej 60%
kosztdw kwalifikowalnych.

Jednakze, bior^c pod uwag? stan zadhiienia Powiatu Starachowickiego, wysokoic rat kapitalo\vych zaplanowan.a do
spiaty w najblityszch latach i wplyw tych splat na wskaznik zadluiienia, najkorzystniejsze jest takie frodio
finansowania wkladu wlasnego do projektu (w tym pr^adku pozyczka), ktdre b?dzie wyl^czone z limitu spiaty
zobowi^zah.

Stoimy na stanowisku, ii wymieniony wcze^niej art. 243 ust. 3a pozSvala na >vyl4czenie z limitti spiaty
zobowisjzah zardwno spiaty ratpotyczki jak.rdwnieZnaleinych dd niej odsetek.

Data w>'pelnienia wniosku

13.05.2020

Imi? i nazwisko wnioskodawcy lub osoby

Podpis wnioskodawcy lub osoby

upowaZnionej

upowaAnipn^

Piotr.Babicki

icki

SKAKBNIK POWIATU
m^m^adzka

