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Podpis

J^drzejow dnia i .08.2020

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Kielcach

ul. Targowa 18

25-520 Kielce

Zwracam si? z uprzejm^ prosb^ o wyrazenie opinii Izby w nast^puj^cej sprawie:

Na przeiomie lat 2019-2020 do Gminy J?drzej6w wystqpil z wnioskiem o
udzielenie pomocy fmansowej Rodzinny Ogrdd Dzialkowy Barbara w J?drzejowie
powohij^c si? na art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach dziaikowych.
Ewentualna pomoc, zgodnie z wnioskiem ma bye przeznaczona na : ( cytuj? )

wymian^ sieci wodociqgowej na dzialkach, ktora byla wybudowana z chwilq
zalozenia dzialek (45 lat temu) i obecniejest w bardzo zfym stanie, i bardzo cz^sto ulega
awarii
- wymianf dachu na Domu Dzialkowca, ktoty pokrytyjest eternitem
- wymian^ kilku okien
- remont sieci energetycznej (cz^sc slupow energetycznych ulegla zniszczeniu i zagraza
bezpieczenstwu)
- popraw^ stanu miejsc parMngowych przy wjezdzie na dzialki"

Powolany w powyzszym pismie art. 17 ustawy o ROD rzeczywiscie przewiduje
mozliwosc przyznania przez gmin? dotacji celowej. Dotacja taka moze bye jednak
udzielona pod okreslonymi warunkami tj.

1. jej udzielanie nast?puje z zastosowaniem przepisow ustawy z dnia 27 sieipnia
2009 r. o fmansaeh publieznyeh (ust. 1 w/w art. 17)

2. dotaeja ma stuzyc realizaeji eelu publieznego, zwi^anego z zadaniem gminy, o
ktorym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ROD (ust. 2 art. 17).

Uwzgl?dniajqe powyzsze okolieznosei prosz? o wyjasnienie ezy w opinii RIO
eele na jakie ROD Barbara planuje przeznaezyc ewentualn^ dotaej? spetniaj^ warunki
ustawowe i ezy tym samym Gmina J?drzej6w moze takiej dotaeji udzielic.

Prosz? takze o wyjasnienie ezy zdaniem RIO w ewentualnej uehwale Rady
Miejskiej w J?drzejowie przyznaj^eej przedmiotow^ dotaej? eelow^ powinny si?



znalezc dodatkowe uregulowania dotycz^ce np. sposobu jej rozliczenia, wkladu
wlasnego wzgl^dnie innych zwiqzanych z ni^ kwestii (a jezeli tak to jakich).

Poznanie stanowiska RIO w przedmiotowej sprawie pozwoli na unikni^cie
ewentualnych bl^dow w uchwale przyznaj^cej dotacj? a tym samym RIO nie stanie
przed koniecznosci^ jej uniewa^ienia.

Z gory dzi^kuj? za pozytywne rozpatrzenie niniejszej prosby.

mgr Marcin Piszczek




