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WNIOSEK O UDZlEEENIE-WYJj^

Zal^cznik nr 1 do zarzgdzenia Nr 2/2012
3zesa-KJ0 w Kielcach z dnia 12 lipca 2012 roku

ZAKRESIE STOSOWANIA

PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawyz dnia 7 pazdziernika 1992 o regionalnych izbach ohrachimkowych
(t.j. Dz. U. z 2016, poz.561 z pozn. zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU

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

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyd wla^ciwy kwadrat)

m I. jednostka samorzqdu terytorialnego 2. zwiqzek mi^dzygminny
4. zvviqzek, stowarzyszenie powiatow 5. samorzqdowe jednostki organizacjgne

(w tym samorz^dowe osoby prawne)

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiat6w

6. beneflcjenci dotacji z budtetow jst
(w zakresle wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwa petna

Miasto Kielce

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powlat: Kietce Gmina: Kielce MiejscowoS^: Kielce

Ulica: Kiclce Nr domu: Kielce Nr lokalu: Kielcc

Kod pocztowy: Kielce Poczta: Kielce

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^D^CYCH

PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Nalezy wskazad jednostki redakcyjne przepisdw wraz z nazw^ aktu prawnego do kaZdego zaistnialego stanu faktycznego lub
zdarzenia przyszlego (bez przytaczania tre^ci przepisdw).

Art.2, art. 3 pkt 1-3, art. 19 ust. 2 oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarz^dzaniu kryzysowym
(Dz. U. 2019 poz. 1398 z pom. zm.),

Art. 2 pkt 2 i art. 15zn pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdinych rozwiqzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi
sytuacjaml kryzysowymi (Dz. U. 2020 poz. 374 z p6zn. zm.).

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZE]<f PRZYSZLYCH
IPYTANIA (PYTAl^

Opis stanu faktycznego (stanbw faktycznych), zdarzenia pr^szlego (zdarzen przyszlych)

Aktualnie dynamicznie zmieniaj^ca si? rzeczywistosc polegaj^ca na ciqglym wzroscie zaka±onych 1 s^bkim tempie
rozprzestrzeniania si? ognisk choroby wywolywanej przez wirus SARS-CoV-2 iwiadczy o tym, 2e jest to sytuacja
kryzysowa. Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwi^zaniach zwi^zanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakamych oraz wywolanych nimi sytuacjami
kryzysowymi (Dz.U. 2020 poz. 374 z pdfe. zm.), zaistniale zdarzenia wyst?powania koronawirusa oraz chordb nim
wywolanych okreila mianem sytuacji kryzysowej. Wiele obszarow funkcjonowania Gminy dotyczy wykonywania
czynno^ci polegaj^cych w bezposredni spos6b na przeciwdzialaniu rozprzestrzeniania si? COVID-19. Ponadto, duza
grupa pracownikdw narazona jest na ryzyka zwi^ne z epidemic z uwagi na pelnione obowi^zki. Powyzsze zadania



wypehiiaj^ m.in.: ftmkcjonariusze Strawy Miejskiej w Kielcach, piel^gniarki zatrudnione w domach pomocy spolecznej
w Kielcach oraz pracownicy Urz?du Miasta w Kielcach obshiguj^cy interesantow.

Pytanie (pytania) przyporz^dkowane do stanu faktycznego (standw faktycznych) lub zdarzenia pr^szlego (zdarzen przyszlych) przedstawionego
wy2ej

istnieje mo2:liwo56 rozdysponowania rezerwy celowej Prezydenta Miasta Kielce, utworzonej na wydatki w
zakresie zarzgdzania kryzysowego, w celu sfinansowania nag^ dia fiinkcjonariuszy Straiy Miejskiej w Kielcach,
dodatkdw specialnvch dla piel?gniarek zatrudnionych w domach pomocy spolecznej w Kielcach w zwi^u z
wykonywaniem przez nich czynno^ci polegaj^cych na przeciwdzialaniu COVID-19 oraz dod^kdw dla pracownikow
Urz?du Miasta w Kielcach, obshigujgcych interesantbw?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytan) pizedstawionego w cz^^ci C.

Opinia prawna w zalqczeniu.

Data wypeJnienia wniosku

07.08.2020r.

Imi? i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upowaZnioneJ

Bogdan Wenta - Prezydpnt Miasta
Kielce

)TAM

V
Bogdan Wenta

Beata Pawlowska - Skarbnik

Midsai^N,:5?T;feiASTA

eata tuii/iowsks

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upowainionej


