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WNIOSEK O UDZIELENIE WWASNIENIA W ZAKRE

PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

0 6. 08. 2020

L. dz. .

Podpis

Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7pazdziemika 1992 o regionalnych izbach obrachmkowych
(Dz. U. z 2016r.poz.561 z p6zn.zm./

A. ADRESAT WNIOSKU

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

B. DANEWNIOSKODAWCY

B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyd wla^civvy kwadrat)

X l.jednostkasamoiz^duterytorialnego 2.zwi^kmi^dzygminny

A. zwi^k, stowaizyszenie powiatdw 5. samoiz^dowejednostki organizacyjae
(w tym samoizqdowe osoby prawne)

3. stowaizyszenie gmin, gmin i powiatdw

6. beneficjenci dotacji z budZetdw jst
(w zakresie wykorzystania pizyznanych dotacji)

Nazwa pehia Gmina Dwikozy

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat Sandomierski Gmina Dwikozy Miejscowo^d Dwikozy

Ulica Spdidzielcza Nr domu 15 Nr iokaiu

Kod pocztowy 27-620 Poczta Dwikozy

B.3. WSKAZANIE PRZEPIS6w O FINANSACH PUBLICZNYCH B]?DACYCH
PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

NaleZy wskazadjednostki redakcyjne przepisdw wraz z nazw^ aktu prawnego do kaZdego zaistniaiego stanu faktycznego lub zdaizenia przyszlego
(bezpraytaczaniatre5ciprzepis6w) • . ' ,

1. Artykul 226 ust 3 i 4 ustawy o fmansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r poz.869 z p6zn.zm.)

2. § 3 ust. 6 rozporz^dzenia Ministra Finans6w z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaiiczek w ramach

programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich (Dz.U. poz. 2367) w zwi^u z art.

251 ust. 1 ustawy o fmansach publicznych

3. §10 ust. 2 pkt 3 ramowego Wzoru umowy stanowiqcego zal. nr 3 do rozporz^dzenia

Przewodnicz^cego Komitetu do spraw Poiytku Publicznego z dnia 24 pazdziemika 2018 r. w

sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow dotycz^cych realizacji zadah publicznych oraz

wzordw sprawozdah z wykonania tych zadah (Dz.U. poz. 2057)

C. PRZEDSTAWDENIE ZAISTNIM.EGO STANU FAKTYCZNEGO (STAN6w
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEI^ PRZYSZLYCH
IPYTANIA (PYTAT^



Opis stanu faktycznego (stan6w faktycznych), zdarzenia przyszlego (zdaizen pizysziych)

Stowar^szenie prowadz^ce szkcd^ i przedszkole na terenie naszej gminy pozyskalo Srodki z Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Swi^tokrzyskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn.

Podnoszenie efektywno^ci ksztalcenia w szkole podstawowej. Calkowita wartosc projektu wynosi

551.784,01 zl, w tym dofinansowanie z UE - 386.248,81 zl i wklad wlasny 165.535,20 zl. Projekt b?dzie

realizowany w latach 2020-2021.W ramach projektu wykonany b^dzie remont 6 sal lekcyjnych, wymiana

kotla c.o, doposaienie pracowni komputerowej, budowa sportowej hall namiotowej oraz wykonanie

ogrodzenia panelowego placu zabaw.

Stowarzyszenie zwr6ci}o si? do Gminy o dotacj? na wklad wlasny w wysokosci 28.375,80 zl w 2020 roku i

137.159,40 ziw 2021 roku.

Drugie Stowarzyszenie prowadz^ce szkol? na terenie naszej gminy pozysk^o dofinansowanie na inny

projekt w ramach dzialania 7.4 Rozwdj infrastruktuiy edukacyjnej i szkoleniowej. Calkowita wartosc

projektu wynosi 1 651 612,70 zl, w tym dofinansowanie z UE - 1 238 709,52 zl i wklad wlasny 412 903,18

zl. Projekt b?dzie realizowany tak^ w latach 2020-2021. Tutaj rdwniez Gmina udzieli dotacji na wklad

wlasny dla Stowarzyszenia.

Dotacje zostan^ udzielone na podstawie ustawy o dzialalnosci po2ytku i wolontariacie w biezqcym roku w

podziale na transze dotycz^ce wydatkow planowanych przez Stowarzyszenia do kohca roku 2020 oraz w

roku 2021.

Pytanie (pytania) pnyporz4dkowane do stanu faktycznego (stan6w faktycznych) lub zdaizenia pizysdego (zdarzeft pr^dych) praedstawionego
vs^ej
Maj^c na uwadze powy&zy stan faktyczny i to, ze dotacja b?d4 udzielone na projekty unijne trwajqce dhizej

niz 1 rok:

1) czy prawidlowe jest odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej w cz?sciach „wydatki o

charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne" i „wydatki na programy, projekty lub

zadania pozostale" zamiaru udzielenia dotacji w latach 2020-2021?

2) czy udzielaj^c dotacji stowarzyszeniom na wklad wlasny na podstawie ustawy o dzialalnosci

pozytku i wolontariacie, do terminu zwrotu dotacji niewykorzystanej stosujemy terminy zwrotu

zaiiczki okreslone w rozporz^dzeniu Ministra Finansow z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek

w ramach programow finansowanych z udzialem ̂ rodkow europejskich w zwi^u z art. 251 ust. 1

ufp, czy tez dotacja taka powinna byd zwracana w cz?sci niewykor^stanej do dnia 31 stycznia roku

nast?pnego po roku budzetowym zgodnie z ogolnymi zasadami oraz §10 ust. 2 pkt 3 ramowego

Wzoru umowy?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIM.EGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSa^EGQ
Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytan) pizedstawionego w cz^^ct C.

Stoimy na stanowisku, ze:



ad.l) prawidlowe jest odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej w cz^sciach „wydatki o
charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne" i „\vydatki na programy, projekty lub zadania
pozostale" zamiaru udzielenia dotacji w latach 2020-2021;

ad.2) udzielaj^c dotacji stowarzyszeniom na wktad wlasny na podstawie ustawy o dzialalnosci pozytku i
wolontariacie, do terminu zwrotu dotacji niewykorzystanej stosujemy terminy zwrotu zaiiczki okreSione w
rozporz^dzeniu Ministra Finansdw z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programow
finansowanych z udzialem 5rodk6w europejskich w zwi^zku z art. 251 ust. 1 ufy, tj. zaiiczki pochodz^ce z
dotacji z budzetu gminy, niewydatkowane w ramach projektu, podlegaj^ zwrotowi do budzetu, z ktdrego
zostaly wyplacone, nie pomiej niz do dnia zlozenia przez Stowarzyszenie wniosku o platno^d kohcow^.

Data wypelnienia wniosku

5.08.2020

Imi^ 1 nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upowaZnionej

W6jt Gminy Marek Lukaszek

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upowaznionej ry

TkJL^<

ftigr iiiz, MQTck Lukcszck


