
Regionalna. Izba Obrachunkowa
w Kie^cach

WPLYNI5LO DNIA:

14. 07. 2020

W^IOSeA: O UDZI]|oiflj(E WYJASNIENIA W ZAKRE
PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podsfa\ya prawna: Art. 13 pkt II ustmvy z dnia 7pazdzientika 1992 o regioitalnycli izbach obfachimkowych
(Dz.U. z2019, poz..2I37zp6zft.zm.) .

A. ADRESAT WNIOSKU

Regionalna Izba dbrachiinkowa wKielcach, ul. Targowa 18,25-520 Kielce
B. banewNioskodawcy

B.I. DANE IDENTVFIICACYJNE

Rddzaj wnioskodawcy (zaznacjyd wfa^ciwy kwadral)

I ■ icdnostka saninryadii tcr\-{orfalncgo 2. zwi-TZCk mi^dzygmmuy

4. ̂vi^zck", stowaizj'szcnic po«iat6\v .5. smiiorzqdowc jednostki orgaiiizacyjne
(w tyni 5amorz.^do\s-e osoby pra>\'ne)

3. slowarzyszenie gmin, gniin i powlaldW:

6. bencficjcnci dolacji z budielfiw jst
( w zakrcsic uykorzyst^ia pizyzhanycli dbtacji)

Naz>ra pelna
Gmina Stqporkdw, ul Pilsudskiego 132A, 26-220 Stqporkow

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat

Konecki

Gmma

Stjjporkbw

Miajscowii;

StqpprkOw

Ulica

Pilsudskiego

Nr domu

t32A.

Nr lokiilu

Kod pdczto\\'y

26-220

Poczla

St^porkdw.

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW 0 FINANSACH PUBUCZNYCH Bl^D^CYCH
STOSQWANIA

NaleZywskazafi jednostki red^cyjne przcplsdw wrazznazwq aktu prawnego dokaZdego zaislniaJego stanu faktycznego lubzdoizcnla przyszlcgo
(bezptzylaczanialre^ciptzepisdw)
Art. 8 ust.3 ustawy zdnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek.samorzgdu.tejytorialnego (D2.U. z2020 r. poz.
23 ,z p6zn. zin.), art.. 10 ustawy z diila 23 pazdzieniika 2018 r. 0 Sdlidamoiciowym.Futiduszu (Dz; U. z2018 r. poz.
2102), art. 127, "arl.;60-67, art. 169 usta\yy z!dnja27 sierpnia2009 r. 0 finansach publicztiych (Dz. U. z20I9 r. poz, 869
z pdin. zni.)

G. PRZEDSTAWIENlE ZAISTNlAtEGG STAND FAKTYCZNEGO (STA^l6W
FAKTYCZNYCFI), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEN PRZYSZ;LYCH
IPYTANIA (PYTAN)

Opls slanu fakt>'czitcgo (Unndw faklycznycli), zddrzciiia przysztego (zdatzcn przyszlych)
Gmina StJ}pork6w zloiyla wniosek o irodki w ramach Fimduszu Solldanioiciowego na.realizacj? zadania w rainach
resortowego programu.Mmislra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej .,Uslugi opiekuncze dia psdb niepelnosprawnych
- edycja 2020". ̂ rodki le \vydalkpwane b?d^ przez Miejsko-Gminny O^rodek.Pomccy Spolecznej b?dj}cyJednostkq
orgaiiizacyjnq gtniny. Program liia na pelu 2\vi?kszenie dost^pnoici do using bpiekuUczych, w tyni sp.ecjalistycznych
uslug opiekuiic^ch dla osbb niepeinqsprawnych ze ziiacznym.stopniem nlepelhpsprawno^ci w wieku.dp 75 lat, a takte
dladziecido 16Tpkuiyciaz;orzeczenieinoniepelnosprawnoScizeAvskazanlami. - .
Na niocy art. 10 ustawy z dtiia 23 pazdzlemika 2018 r. 0 Solidarnoiciowym Funduszu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) nie
stos11je.si9.art. 8. ust.3 ustawy z dhia 13 listopada 2003 r. 0 dochodacli jcdnostek saiiiorzgdu terytonal'^egp (Dz. U. z
2020 r. poz. 23 z zm.). Jeieli .powyiszego przepisu nie stosuje si?, to stosuje .si?t zasad? z art. 3 ustawy o
dociiodach I te ̂ rodki sq dochodami bud2etii.
■Zgqdnie z ustawq^o SolidamoSclowyiiv Funduszu Wsparcia Os6b- Niepelnosprawnych Fundusz jest paiVst>yowym
funduszein celpw.ym, ktdrego dysponentem jest- minister wlaSciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego. Srqdki
Funduszu przeznacza sle m.in. na reali^acie proeramdw rzadowvch i resortbwvch. o'ktdrych mowa w art; 7 ust. 1 i 5. w



tym bbejmiijqcych realiracj? zadan wlasnycli jcdnostek smiiprzqdu, terytbrlalnego w zakresie wsparcia os0
niepelnosprawnycl), . . ..
Zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpriia 200? r. 6 nnansacli 'piiblicznych (Dz, U. z 2019 r. pdz. 86? z
p6zn. zni.) "Dotacjami celbwyhii sq takze 5r6dki przeznaczdne na: finansowaiiie lub dpfinansowariie zadad
realizo\vanych przez jedhpstki samorzqdii terytorialnego oraz inne podinioty, ze ^rodkPw przekazywanych przez
jedriostki, p klPrycli nipwa w art. 9 pkt 5,7 i 14;"
A zatein ̂ rodki jakie ofrzymaniy z fundiiszu to dotacje celowe zmocyprawa.

P)-t!mic prz>'pom]dkownne do staiiu fnlkl>t!znego (s«an6\v faktycznycli) lub zdaraeiiia przyszlcgo (zdarzeA ptz)-szlych) przcdstavrtonego

Czy irodkl z Fuiiduszu SondarnoSciowego Osdb NIcpdiiosprawnych \v ramach zndniiin „UslugrOpIekui\cze dia
Osdb Niepelnosprawiiych - edycja 2020" stanowiQ dochPd jednostki saniorzqdu terytorialnego i powiiuiy hyi
tijmowane w budiecle Ginliiy (co si? z tym wiqie wyknzane >v sprawozdaniacli Rb-27s i Rb-28s) czy poza
biid^etein (ewldeiicja analityczna tyiko w MGOPS jako jednostki reallzujqccj)?

D, WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OGENY PRAWNEJ ZATSTNIALEGO
STANtJ FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO

Slanowisko \™i6skoda\vty do pytania (pylan) przcdstawloncgo w cz?Sci C.

^rodkl z Funduszu Solidamo'iciowego Osdb Nlepelnosprawnycli w raniacii zadanla „Uslugi" Opickudcze. dIa QsPb
Niepelnosprawnycli - edycja 2020" slanoNviij dochdd jednostki saniorzqdu terytorialnego i^ ppwinny byd ujmowane.w
budiecie Gminy (co si?;ztyiii wigle wykazane w sprawozdaniacli Rb-27s i Rb-28s)

Data itypcliiicnia ̂ s11iosku

13.07.2020

Imi? i nazivisko wivioskodawcy liib osoby
iipowaZnionej

Dorota Lukomska

Podpis wiiioskodaw-cy lub osoby
upowaZfiionej ^

Y R Z
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