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Podpis

WNIOSEK O UDZIELENIE WYJASNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA

PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

A. ADRESAT WNIOSKU

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

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyc wlascivvy kwadrai)

X 1. jednostka samorz^du terytorialnego D 2. zwiqzek mi?dzygminny D 3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatow

D 4. zwiqzek, stowarzyszenie powiatow D 5. samorzqdowejednostki organizacyjne D 6. beneficjenci dotacji zbudzetowjst
(w tym samoiz^dowe osoby prawns) (w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

NazwapeJna
GMINA S^DZISZOW

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat

J^DRZEJOW

Gmina

S^DZISZOW

Mlejscowosc

S^DZISZOW

Ulica

DWORCOWA

Nr domu

20

Nr lokalu

Kod pocztovvy

28-340

Poczta

S^DZISZOW

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B15D4CYCH

PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA
Nalezy wskazacjednostki redakcyjne przepisow wraz z nazw^ aktu prawnego do kazdego zaistniaiego stanu faktycznego tub zdarzenia przysztego
(bez przytaczania tresci przepisow)

Art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz 869 ze zmianami)
Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu so}eckim(t.j. Dz.U. z2014 poz. 301 ze zmianami)

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

Opis stanu faktycznego (standw faktycznych), zdarzenia przyszlego (zdarzeii przysziych)

Gmina S^dziszow kazdego roku wyodr^bnia w swoim budzecie srodki funduszu soleckiego,
ktore przyznawane poszczegolnym solectwom gminy poprzez uprzednie zlozenie
wnioskow o przyznanie solectvsoi srodkow funduszu w trybie ustawy z dnia 21 lutego 2014r.
0 funduszu soleckim. Cz^sc srodkow wydatkowanych z funduszu jest zwracana przez
Budzet Panstwa w ramach dotacji celowej.



Zgodnie z tresci^ art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu soleckim z dnia 21 lutego 2014 r., srodki
funduszu przeznacza si? na realizacje przedsi?wzi?c, ktore zgloszone we wniosku, o ktorym
mowa w art. 5, zadaniami wiasnymi gminy, shiz^ poprawie warunkow zycia
mieszkancow i zgodne ze strategic rozwoju grriiny.
Zadaniem wlasnym gminy jest zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzenie
sciekow zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wed? i zbiorowym odprowadzaniu sciekow.

Pytanie (pytania) przypora^dkowane do stanu faktycznego (stanow faktycznych) lub zdarzenia przyszlego (zdarzen przyszlych) przedstawionego
wyZej

Powstaje pytanie czy Rady Soleckie maj^ mozliwosc podj?cia uchwaly o przeznaczeniu
funduszu soleckiego na realizacj? wspolnego zadania pn. „zakup samochodu
asenizacyjnego", a nast?pnie przekazanie go Ho Zakladu Uslug Komunalnych Sp. Z o. o. w
S?dziszowie?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAEEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO

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

Zdaniem Gminy S?dzisz6w nie ulega w^tpliwosci, iz zbiorowe zaopatrzenie w wod? i
zbiorowe odprowadzenie sciekow jest zadaniem, ktore shizy poprawie warunkow zycia
mieszkancow gminy a zarazem solectw w niej istniej^cych na jak najwyzszym poziomie.

I

Tym samym w ocenie tut. Urz?du poprawienie warunkow ̂ cia mieszkancow gminy sluzy
takze flnansowanie dzialalnosci biez^cej i utrzymanie czy tez wspomaganie podmiotow,
ktore temu sluz^. Zakup samochodu asenizacyjnego pozwoli rozwi^zac problemy zwi^zane
z gospodark^ wodno-sciekow^ rowniez na terenie solectw w Gminie S?dzisz6w, poniewaz
wi?kszosc gospodarstw domowych, swietlic wiejskich nie posiada kanalizacji.

Gmina stoi na stanowisku, ze przepisy prawa pozwalaj^ na podj?cie przez Rady Soleckie
uchwai o realizacji wspolnego zadania pn. „zakup samochodu asenizacyjnego" a nast?pnie
przekazanie go do Zakladu Uslug Komunalnych Sp. Z o. o . w S?dziszowie.

Data wypetnienia wniosku

04.08.2020r

Imi? i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upowaznionej

Malgorzata Muzol

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upowaznionej


