
Załącznik nr l do zarządzenia Nr .
Prezesa RIO w Kielcach z dnia roku

WNIOSEK O UDZIELENIE WY JAŚNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA
PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. /3 pkt // ustawy z dnia 7pajdziernika /992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U z 200/, Nr 55, poz. 577 z późno zm.)

A. ADRESA T WNIOSKU
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18,25-520 Kielce
B. DANE WNIOSKODAWCY
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

X I. jednostka samorządu terytorialnego 2. związek międzygminny 3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatów

4. związek, stowarzyszenie powiatów 5. samorządowe jednostki organizacyjne 6. beneficjenci dotacji z budżetów jst
(w tym samorządowe osoby prawne) ( w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwa pełna

Gmina Bodzentyn

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość

kielecki Bodzentyn Bodzentyn

Ulica Nr domu r lokalu

Suchedniowska 3 -
Kod pocztowy Poczta

26-010 Bodzentyn

B.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM WY JAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
(bez przytaczania treści przepisów)

Uchwała nr 102 z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizacje zadań inwestycyjnych

przez jednostki samorządu terytorialnego



C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH
I PYTANIA (PYTAŃ)

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

Gmina zamierza wykorzystać środki o których mowa w §2 ust. l pkt l w/w Uchwały na udzielenie

dotacji celowej dla Stowarzyszenia, które prowadzi Szkołę Podstawową. Gmina nie jest organem

prowadzącym dla tej szkoły, a dotacja celowa zostanie przeznaczona na rozbudowę placówki

(wydatki majątkowe).

Pytanie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego
wyżej

Czy Gmina może wykorzystać w/w środki na udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia, które

prowadzi Szkołę Podstawową, mimo że Gmina nie jest organem prowadzącym dla tej szkoły?

D. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO~.----- ----------------------------------------~

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytań) przedstawionego w części C.

Gmina może przeznaczyć środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na udzielenie dotacji

celowej dla Stowarzyszenia, które prowadzi szkołę podstawową. Środki te zostaną przeznaczone na

wydatki majątkowe (rozbudowę szkoły). Stowarzyszenie realizuje działania, które należą do zadań

własnych Gminy tj. sprawy edukacji publicznej.

lrnię i nazwisko wnioskodawcy lob osoby lr""pi'.M,i~k"",~y lob osoby
upoważnionej upowazmonej
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