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ZIELENIE WYJASNIEN)
PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYC]

ISOWANIA

Podstawa prawna: Ar/. 12pkt II ustawy z dnia 7pazdziernika 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z2019 r.poz. 2137)

A. ADRESAT WNIOSKU

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

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.1, DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyd wlaiciwy kwadrat)

1 ■ iednostka samorzadu tervtorialnego 2. zwiqzek mi$dzygminny

4. zwiqzek, stowarzyszenie powiatdw 5. samorz^dowe jednostki organizacyjne
(w tym samorz4dowe osoby prawne)

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatdw

6. beneficjenci dotacji zbudZetdwjst
(w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwa peina

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat

STARACHOWICKI

Gmlna

STARACHOWICE

Miejscowo^d

STARACHOWICE

Ulica

RADOMSKA

Nr domu

45

Nr lokalu

Kod pocztowy

27-200

Poczta

STARACHOWICE

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH Bl^D^CYCH

PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICR STOSOWANIA

Nale^ wskazac jednostki redakcyjne przepisow wraz z nazw^ aktu prawnego do kazdego
zaistniaiego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszlego (bez przytaczania tresci przepisow)

Art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z
pom. zm )

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEI>I PRZYSZLYCH
IPYTANIA (PYTAN)



Opis stanu faktycznego (stanow faktycznych), zdarzenia przyszlego (zdarzen przyszfych)

W uchwale Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Starachowice na lata 2020 - 2035 zawarte zost^o upowa^enie dla Prezydenta Miasta

m.in. do:

dokonywania zmian limitow zobowi^an i kwot wydatkow na realizacj? przedsi?wzi?cia

finansowanego z udzialem srodkow europejskich albo srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1

pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w zwi^zku ze zmianami w realizacji tego przedsi^wzi^cia,

nie powoduj^cych zmiany wyniku budzetu dla kazdego roku obj^tego wieloletni^ prognozy

finansow^. Upowa^enie to obejmuje takze upowaznienie do dokonywania zmian Srodkow

przeznaczonych na wspolfinansowanie realizacji przedsi^wzi^c, o ktorych mowa w zdaniu

pierwszym, w tym wkiadu wiasnego beneficjenta, oraz wynikaj^cych z rozstrzygni^tych

konkursow, o ktorych mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programow.

W uchwale Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie uchwalenia budzetu Gminy

Starachowice zostalo zawarte upowaznienie dla Prezydenta Miasta m.in. do:

1) dokonywania zmian pomi^dzy wydatkami biez^cymi a wydatkami majqtkowymi w ramach dzi^,

za wyj^tkiem wprowadzania nowych zadah inwestycyjnychj

2) dokonywania zmian w planie dochodow i wydatkow w ramach dzialu na zadania biez^ce

i na inwestycyjne w tym wieloletnie zwiqzanych ze:

- zmiany kwot lub uzyskaniem platnosci przekazanych z budzetu unii europejskiej, o ile zmiany te

niepogorsz^ wyniku budzetu,

- zmianami w realizacji przedsi^wzi^cia finansowanego z udzialem 'srodkow europejskich albo

srodkow o ktorych mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie

pogorsz^ wyniku budzetu,

- zwTotem platnosci otrzymanych z budzetu srodkow europejskich,

z wyl^czeniem wprowadzania nowych zadah inwestycyjnych.

Pytanie (pytania) przyporz^dkowane do stanu faktycznego (stanow faktycznych) lub zdaizenia
przyszlego (zdarzen przyszlych) przedstawionego wyzej

1. Czy na bazie powyZszych upowaZnieh Prezydent Miasta moZe Zarz^dzeniem w sprawie WPF

dokonac zmian na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim dofinansowanym srodkami z Unii

Europejskiej uj^tym w zal^czniku nr 2 WPF pn. Wykaz przedsi^wzi^d do WPF, polegaj^cych na

zmnieiszeniu planu wydatkhw maj^tkowych na realizacje zadania w roku 2020 i 2021 o laczn^



kwot? ponad 10 mln zl, natomiast o t? kwot? dokonac zwi?kszenia planu wydatkdw na realizacj?

zadania w 2022 roku,

I

2. Czy na bazie powy^zych upowaznien danych Prezydentowi Miasta przez Rad^ Miejsk^

mo2Jiwe b^dzie dokonanie Zarz^dzeniem Prezydenta Miasta w sprawie zmiany WPF np.

zwi^kszenia w latach nast?pnych (tj. np. w roku 2022) wydatkow majqtkbwych na

wsp61finansowanie przez Gmin? projektu z udzialem srodkow unijnych, natomiast zmniejszenia

wydatkow biez^cych w latach przyszlych (tj. w 2022) w kolumnie 2.1 zalqcznikaNr 1 do WPF pn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Nadmienia si^, ze nie ulegnie zmianie wynik budzetu dla kazdego roku obj^tego wieloletni^

prognoz^ finansow^ (tj. dla przykladu w2021 roku wydatki majqtkowe zmniejszaj^ si? o 1 mln zl, a

wydatki bieiqce zwi?kszajq si? o 1 mln zl, natomiast w 2022 roku wydatki majqtkowe zwi?ksza si?

0 1,5 mln zi, a w wydatki biez^ce zmniejsz^ si? o 1,5 mln ̂).

3. Czy w oparciu o ww. upowa^ienia przyznane Prezydentowi Miasta moma Zarz^dzeniem

Prezydenta w sprawie zmiany WPF dokonac zwi?kszenia planu dochodow np. w 2022 roku

z tytidu dotacji ze srodkow Unii Europejskiej na dofinansowanie pizedsi?wzi?cia wieloletniego -

srodki te zgodnie z przeznaczeniem dotacji zwi?ksz^ plan wydatkdw inwestycyjnych na realizacj?

przedsi?wzi?cia (o kwot? zwi?kszonej dotacji zwi?kszeniu ulegnq wydatki majqtkowe).

D. \\^ASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZ1.EGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytan) przedstawionego w cz?sci C.

Zdaniem wnioskodawcy, Prezydent Miasta moze dokonac ww. zmian Zarzqdzeniem Prezydenta

Miasta w sprawie zmiany WPF.

Data wypelnienia wniosku

30.06.2020 r.

Imi? i nazwisko
wnioskodawcy lub osoby
upowaznionej

Podpis wnioskodawcy lub
osoby upowaznionej

PREZYDE rc STA

ST CHO

Marek Materek


