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L. dz 1 do zarz^dzeniaNr

Podpis zdnia ... .roku

WNIOSEK O UDZIELENIE WYJASNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA
JPRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna; Art. 13 pkt 11 iistawyz dnia 7pazdziemika 1992 o regidnalnych izbach obrachimkowych
(Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 z pozn. zm.)

A. AbRESAT WNIOSKU

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

B.l. DANE IDENTYFIKAGYJNE

Rod^j wnibskodawcy (zaznac^c .wla^ciwy kwadrat)
1. jedhostka samorziidu iciytorialnego 2. zwi^ek miQd^gminny

4. zwi^^k, stowarzyszehie powiatdw 5. sahioiz^dowe jednosiki organizacyjnc
.  (w tym samotz^dowe osoby prawnc)

Nazwapdna

CENTRUM KSZTAtCENIA ZAWODOWEGO KIELCACH

3: stowaizyszcnie gmin, gmin i powiatow

6. bcncficjcnci'dotacji z budzcidw jsi
(w zakrcsic wykoizyslaniaprzyznanycli dotacji)

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powtal.

M.KIELCE

Ulica

JAGIELLONSKA

Gmina

KIELCE

Nrdomu

28

Kod poczlowy

25-608

MiiyscowoSd

KIELCE

Nr lokalu

Poczta

KIELCE

B.3. \VSKAZANIE PiRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYeH BI^D^^CYCH
PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Nalczy wskazac jednoslki redakcyjne pizepisow wrazz nazw:^ aktu prawnego do kazdego zaistnialego stanu lak^ycznego lub zdaizenia przysz)cgo
(bcz przyiaczania Ire^i pizepisow)

Rozporzqdzenle MInlstra Finansow?dnia 2 marca 2010 wsprowleszczegdfowej kiosyfikacji
dochodow. wydotkow, przychodowI rozchodow orazsrodkow pochodzqcych ze.irodet
zogranicznych Dz.U. 2014 poz. 1053 z pozn. zm

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAtEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZESI PRZYSZLYCH
IPYTANIA (PYTAI^

Opis.stanu fektycznego (standw.faktycznych), zdatzcnia przyszlego (zdarzen prayszlych)

Centrum Ksztalcenid Zawpdowego w Kielcach jest Jednostkq budzetowq Gminy Kielce utworzonq no
podstowie przeplsoWorf. 2pkt 3a ustawyzdnia 7.09.1991 o systemie oswiaty. M/chwiii obecnej nie prbwqdzl
ona jeszcze procesu dydaktycznego.
W miesiqcu kwietnlu.2020r. zokohczono reaiizacj^ robot budowlonych zwlqzanych z budowq Ihfrastruktury
Centrum. Nowo powstaty oblekf usytuowany jest na ul. todzkiej 200 w Kieicdch.
Budowo nowo powstat^o obiektu wspolfinonsowano jest ze srodkow Regionalnego Progromu



Operacyjnegb Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WS) w ramach projektu pn. „Budowa
Kieleckiego Centrum Ksztafcenia Zawoclowego na, rzecz wzrostu gospodarczego regionu swi^tokrzyskiego".
Srodki no jego reolizacj^ pochodzq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego, Dziafahle 6.6
Infrastnjktura edukocyJna iszkoleniowa, Os Prioryietowa d. RozwoJ miosf oraz wkfadu wJasnego GminyiKielce.
Okres realizacji projektu: 01.01.2017-31.05.2(K1
Przedmibtem projektu jest utworzenie nowoczesnej, wyposozone] w npjnowsze pbmoce dydaktyczne
plccowki bswidtowej w postaci nowej infrostruktury edukacyjnej stuiqcej praktycznej hauce zowodu.
ksztalcenle praktyczne organizowane w oporciu o nowo powstolq infrostruktury reoiizowone bydzie romach
publicznego systemu oswioty.
Zakres projektu obejmuje rpboty budowlbne dotyczqce. utworzenia infrostruktury kuboturowej w formie;
b) oblektu dydoktycznego z salami zojyGiowyrni
b) budynku worsztotbw, w sktad ktorego wejdq procownie do praktycznej nouki zawbdu
Ponodto w ramach przedslywziycia zostonle zakuplorie, zalnstoiowane aroz uruchomlone niezbydne
wyposazenie pracowni do praktycznej nouki zawodu obejmujqce wszelklego typu stanowiska, dporoty I.
urzqdzenla.
W mieslqcu maju ^2br. dokonahb rbzHczenia nbkiadow Inwestycyjnych ponieslonych ho budbWy
infrostiuktury Centrum. W chwili' obecnej trwa proces wyposazonia obiektu w niezbydne^ pornoce
dydaktyczne,

Zadonie inwestycyjne ujyte jest w WIelbletniej Prognozle Finanspwej a jego wcrtosc wynosi 49 664 640,00 zt.
Wszystkle do tej pory ponleslone "wydatkl zostaly roziiczone jako wydatki Inwestvcyjne (par.. 6057, 6059)
I zakslygowanedo vyartosci poczqtkpwej budynku.

Istnieje jednak koniecznosc zakupu wielu dodatkpwych nlezbydnych do prdwidfowego funkcjonowania
placowki pozycjf stdnowlqcych pierwsze wyposazenie jednostki jok np. kpsze na ̂mleci czy godio pahstwowe
do kazdej z sol war^tatowych \ dydaktycznych. Jest to jednck wyposazenle o niskiej wartosci poczqtkowej ok
50-70 zfzo sztuky.

Ponadto w projekcle zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (kategbria wydotkow: koszty zarzqdzania) dp
kohco realizacji projektu bydq ponoszone wydatkl na wynagrodzenia zespoiu projektowego. Zespbl
projektowy zajmuje. sly obecnie przygotowaniem przetargow na piostavi^ sprzytu i wyposazenie techno
dydoktycznego., , . . • - - , .

I^'tanie (pytania) przypora^dkowane do stanu fektycznego (stanow faktycznych) Jub zdarccnia przyszlcgo (zdarzcn przyszJych) przedstawioneoo
wyzej

1 .Czy jednostka dokoria prqwidlqwego zaklasyflkowania wydatku dp par. 605, pizyjmujqc, ze
zakup dokGnyw;any jest w rpmoch 'pierwszego wyposozeniq jednostki?

2. Czy prowidtowe bydzie wdwczas rozilczenie zokupionego wyposazenie z kontem MA 800-2-9
(Inne zrnniejszenlc) / WN 080- 08?

3. Czy prowidtowe jest ponoszenle wydotkow no wynagrodzenia z par. 605, a nastypnie po
zokohczeniu reailzdcji projektu rozilczenie nakladdw InwestVcyjnych dotyczqeych zakupu sprzytu
iwyposazenia powlykszajqc wartosc pozbstafych srodkow trwalych o wydotki zwiqzone z
zorzqdzanienn projektem?

4. Czy jednostka powinno przenlesc srodki na zokup wszelklego wyposazehia z wydotkow
mojqtkowych na blezqce w ramach przedmlotowego projektu pomimo falctu, Iz jest to'pierwsze
wyposazenie?

O. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGG
STANU FAICTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO

Stanowisko wi>ibskodawcy do pytania (pytan) preedstavvioncgo w cztjici C.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, Iz klasyfikujqc zakup przedmiotow opisanych w czysel C
ninlejszego wniosku do par. 605 dokona prowidlowego zaklasyflkowania I zaksiyaowania
wydotkow.



Jqk r6wniez klqsyfikujqc wynagrodzenia zespolu, projektowego do par. 605 a nost^pnie pddczos
rozllczenld ndklcdow' inwestycyjnych powi^kszojqc wadosc zokupionych "maszyn i urzqdzeh
sluzqcych procesowl dydoktycznego dokono prawidlowego rdzliczenia.

Data wypehiiehta wniosku Imiq i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upowaznioncj

JU.a c^d. oi. e=i'2. cx
. T^relcck.

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upowaznipnej

'G^6wna Ksi^gowa .

Ao^aferid Terelak-

Cenlrunt Ksztatceriia
■/invf>}1bvvcgo"

\v Kielcacli
u!.Jagiellonska28
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