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Pan Marek Lukaszek

Wojt Gminy Dwikozy

Szanowny Panle Wojcie, wnioskiem z dnia 05.08.2020 roku, dor^czonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 06.08.2020 roku, zwrocit si^ Pan o udzielenie odpowiedzi na
pytania:

1. Czy prawidlowe jest odzwierciedienie w wieloietnie] prognozie finansowej w cz^sciach „wydatki
0 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 dziafalnosci pozytku
1 wolontariacie, do terminu zwrotu dotacji niewykorzystanej stosujemy termlny zwrotu zaiiczki okreslone
w rozporz^dzeniu Ministra Finansow z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawls zaiiczek w ramach programow

finansowanych z udzlalem srodkow europejskich w zwi^zku z art. 251 ust. 1 u.f.p., czy tez dotacja taka
powlnna bye zwracana w cz^sci niewykorzystanej do driia 31 stycznia roku nast^pnego po roku
budzetowym, zgodnie z ogolnymi zasadami oraz § 10 ust. 2 pkt 3 ramowego wzoru umowy?

Z opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku o udzielenie wyjasnienia wynika, ze dwa

Stowarzyszenia prowadz^ce jednostki oswiatowe pozyskaty srodki z RPO Wojewodztwa

Swi^tokrzyskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektow realizowanych w latach 2020-2021.
Gmina Dwikozy udzieli dotacji na wklad wlasny dia Stowarzyszeh. Dotacje zostan^ udzielone na

podstawie ustawy o dzialalnosci pozytku i o wolontariacie.

Odpowiadaj^c na te pytania, wskazac nalezy na nast^puj^ce okolicznosci.

Ad 1. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), dalej u.f.p. -wieloletnia prognoza finansowa

powinna bye realistyczna i okreslac dIa kazdego roku obj^tego prognozq_ co najmniej kwoty wydatkow
biezqcych i majqtkowych wynikaj^cych z limitow wydatkow na planowane i realizowane przedsi^wzi^cia,

0 ktorych mowa w ust. 3.

Zatem Gmina winna wykazac w poz. 2.2.1.1. i 9.4 wieloletniej prognozy finansowej oraz w poz. 1.1.2.

wykazu przedsi^wzi^c wieloletnich, kwoty wydatkow maj^tkowych wynikajsLcych z limitow wydatkow na
planowane i realizowane przedsi^wzi^cia - dotacje na wklad wlasny dIa Stowarzyszeh, zgodnie

z postanowieniami zal^cznika nr 1 i nr 2 do Rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia
2013 r. wsprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorz^du terytorialnego (tekst jedn. Dz. U.
z2015 r. poz. 92 ze zm.).
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Ad 2. Zgpdnie z art. 221 ust. 1-2 u.f.p. podmioty niezaliczane do sektora finansow publicznych
i niedziafaj^ce w celu osi^ni^cia zysku mog^otrzymywac z budzetu jednostki samorz^du terytorialnego
dotacje celowe na cele publiczne, zwi^zane z realizacj^zadah tej jednostki, a takze na dofinansowanie
inwestycji zwiqzanych z realizac]^ tych, zadan. Zlecenie zadania i udzielenie dotacjl nast^puje zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego I o wolontariacie.

Stowarzyszenia nie dzialajcLW celu oslcigni^cia zysku, a zadanle zwi^zane jest z realizacj^zadah
wlasnych Gminy w zakresle oswiaty. Stowarzyszenia mog^ zatem otrzymac dotacje celowe od Gminy na
dofinansowanie przedmiotowych zadah, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), dalej u.d.p.w.
albowiem zadanle w zakresle oswiaty jest okreslone w art. 4 ust. 1 pkt 14 u.d.p.w.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 7 u.d.p.w. organy administracji publicznej prowadz^dziatalnosc w sferze zadan
publicznych we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi w szczegolnosci w formie umowy
partnerskiej okreslonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rczwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie okreslonych
w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).
Wskazane przez Pana zadanie jest realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Swi^tokrzyskiego na lata 2014 - 2020. RPOWS na lata 2014 - 2020 zostat opracowany m.in. na
podstawie powolanej wyzej ustawy o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Zgodnie z art. 6 ust., 2 tej ustawy, podstaw?
systemu realizacji programu operacyjnego mog^stanowic w szczegolnosci przepisy prawa powszechnie
obowictzuj^cego, wytyczne, szczegolowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, opis systemu
zarz^dzania i kontroli oraz instrukcje wykonawcze zawieraj^ce procedury dzialania wlasciwych instytucji.
Wskazane wyzej przepisy, w tym postanowienia RPOWS na lata 2014 - 2020 stanowi^ podstaw§ do
dofinansowania przez Gmin? w/w projektow.

Zatem do terminu zwrotu dotacjl niewykorzystanej b?d^ mialy zastosowanie termlny zwrotu zaliczki
okreslone w § 3 ust. 6 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaiiczek
w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 23367),
wzwiqzku z art. 251 ust. 1 u.f.p.

Jednoczesnie pragn^ podkreslic, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, ktora nie posiada uprawnieh do dokonywania powszechnie obowi^zuj^cej wykladni
przepisow prawa.
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Zast^pca Prezesa


