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[gcznik nr 1 do zarz^dzenia Prezesa RIO w
elcach

b UDZIELENIE WY^SNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA
PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art 13 pkt 11 ustawyzdnia 7pazdziernika 1992 o regionalnych izbach obrachmkowych
(Dz. a z 2001, Nr 55. poz. 577 z pozn. zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU

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

B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznac^d wJaiciwy kwadrat)
X 1. jednostka samorz^du terytorialnego 2. zwi^ek mi?dzygminny
4. zwiqzek, stowarzyszenie powiat6\v 5. samorzgdowe jednostki organizacyjne

(w tym samorzgdowe osoby prawne)

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatdw

6. beneficjenci dotacji zbudZetdwjst
(w zakresie wykorzystania pizyznanych dotacjl)

Nazwa pelna

Gmina BliZyn

B.2.ADRES SIEDZIBY

Powiat

Skar^yski

Gmina

Bli^n

MiejscowoS6

Bli^yn

Ulica

Ko^ciuszki

Nr domu

79A

Nrlokalu

Kod pocztowy

26-120

Poczta

Blizyn

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^DACYCH
PR7.F.DMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Nalezy wlkaza6 jedncstki redakcyjne przepis6w wraz z nazw^ aktu prawnego do kaZdego zaistnialego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszlego

art-Ts ust 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym; dalej; ustawa o samorz^dzie
gminnym]
art. 28g ustawy o samorz^dzie gminnym
art. 257 ustawv o finansach publicznych

C PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEN PRZYSZLYCH
IPYTANIA (PYTAINQ

tym ito koniecznoSoi, wprowadzenia ich do budzetu Wdjt Gmmy wydaje Zarz^dzeo.a gdz.ezaodnie z art 257 ustawy 0 finansach publicznych dokonywane zmiany w dochodach 1 wydatkach. .
W zwiazku z okresem urlopowym Wdjt nie ma moi:liwosci wydad Zarzqdzenia w okresie jego nieobecno^ci natomiastmWmusz, byd wprowadzone, gdy. swiadczeniobiorcy
wyplat? iwiadczeh jak rdwniez w sprawozdaniach i skladanych zapotrzebowaniach przez GOPS nale^y podad kwoty
wynikajgce z decyzji Wojewody. , .

Woit powierzyl prowadzenie okre^Ionych spraw gmlny w swoim imieniu zast^pcy wojta na podstawie
art. 33 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym; dale): ustawa o samorzqdzie



gmmnym.

Pytanie (pytania) przyporz^dkowane do stanu faktycznego (standw faktycznych) lub zdarzenia pizyszlego (zdaizen przyszJych) pizedstawionego
\vyiej

Czy w zwi^zku nieobecnosci^ W6jta wynikaj^c^ z urlopu wypoczynkowego Zast^pca Wojta moze
wydac zarz^dzenie w sprawie wprowadzenia zmiaii w budzecie gminy w przypadku gdy konieczne
jest wprowadzenie zmian w dotacjach z budzetu Wojewody?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO

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

Zgodnie z art. 28g ustawy o samorzqdzie gminnym w przypadku przeinijajqcej przeszkody w wykonywaniu
zadau 1 kompetencji w6jta spowodowanej jednq z nast^pujfjcych okoIicznoSci: tymczasowym
aresztowaniem,' odbywaniem kary pozbawienia wolno^ci wymierzonej za przestepstwo nieumyslne/ odbywaniem
kary aresztu,* niezdolno^cig do pracy z powodu choroby trwaj^cej powyzej 30 dni-jego zadania i kompetencje
przejmuje zast?pca, a w gminach, w ktdrych powotano wi^cej niz jednego zastepc? - pierwszy zast^pca.

W6jt powierzyl prowadzenie okreSlonych spraw grainy w swoim imieniu zast^pcy wdjta na podstawie art. 33 ust.
4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gmmnym; dalej: ustawa o samorz^dzie.

Powoiany wyzej art. 33 ust.l ustawy o samorzgdzie gminnym potwierdza, ie w6jt ws^stkie swoje zadania wykonuje
przy pomocy urz?du, tj. zardwno odnoszgce si? do kierownika urz?du, jak rdwnie^ te ktdre realizuje jako organ
wykonawczy gminy.
Jak-wynika z.art.-33-ust.4 w/w ustawy. w6jt mo2e powierzyd okre^lone sprawy gminy, a nie urz?du gminy zast?pcy
w6jta. Przepis ten nie wskazuje ani zakresu, ani rodzaju'spraw gminy, ktdre wdjt mo^e powierzyc zast?pcy w6jta, nie
zastrzega tei zadnych spraw do wy^cznej kompetencji w6jta. Wszelkie zadania wdjta jako organu wykonawczego oraz
kierownika urz?du gminy mog^ by6 przedmiotem powierzenia . Wdjt powierza okreilone sprawy gminy zast?pcy wojta
w swoim imieniu . Powierzenie ma charakter przekazania kompetencji wdjta i zast?pca wykonuje te obowi^zki w
imieniu wdjta. ^ . . . • u ' •
Nas^m zdaniem w pr^padku pojawienia si? koniecznosci dokonania zmian w budZecie gminy i faktu meobecnosci
wdjta z powodu urlopu wypoczynkowego zarzgdzenie moze bye wydane przez jego zast?pc?.
W przeciwnym przypadku moze powstad niedotrzymanie ustalonych termindw wyplat zasilkdw np. rodzinnych, 500+ i
innych z powodu braku 5rodkdw w budZecie, jak rdwnieZ brak zgodno^ci przyj?tych do budZetu kwot w gminie oraz w
Urz?dzie Wojewddzkim oraz w sprawozdawczo^ci.

Data wypelnienia wniosku

2020.07.15

Imi? i nazwisko \vnioskodawcy lub osoby
upowaZnionej
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Podpis wnioskodawcy lub osoby
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