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WNIOSEK O UDZIE
NIE WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA
PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7października
(t'J. Dz. U. z 2016 r .poz.561 z późn.zm.)

1992 o regionalnych izbach obrachunkowych

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

B. DANE WNIOSKODA WCY
B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj

wnioskodawcy

(zaznaczyć

właściwy

X l. jednostka samorządu terytorialnego
4. związek, stowarzyszenie

powiatów

kwadrat)
2. związek międzygminny

3. stowarzyszenie

gmin, gmin i powiatów

5. samorządowe jednostki organizacyjne
(w tym samorządowe osoby prawne)

6. beneficjenci dotacji z budżetów jst
( w zakresie wykorzystania przyznanych

dotacji)

Nazwa pełna Gmina Dwikozy

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Sandomierski

Gmina Dwikozy

Miejscowość

Ulica Spółdzielcza

Nr domu 15

Nr lokalu

Kod pocztowy 27-620

Dwikozy

Poczta Dwikozy

B.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA
Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistniałego
(bez przytaczania treści przepisów)

stanu faktycznego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / tekst jednolity Dz. U z 2014 r poz.! 053 z późn.zm./

lub zdarzenia przyszłego

przychodów

i rozchodów oraz

Art. 126, 184 oraz 221 ustawy o finansach publicznych

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

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych),

zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

Stowarzyszenie prowadzące szkołę i przedszkole na terenie naszej gminy pozyskało środki z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Podnoszenie

efektywności

kształcenia

551.784,01 zł, w tym dofinansowanie
realizowany w latach 2020-2021.

w szkole

na lata 2014-2020 na dofinansowanie

podstawowej.

Całkowita

wartość

projektu pn.

projektu

wynosi

z UE - 386.248,81 zł i wkład własny 165.535,20 zł. Projekt będzie

Stowarzyszenie

zwróciło się do Gminy o dotację na wkład własny w

wysokości 28.375,80 zł w 2020 roku i 137.159,40 zł w 2021 roku.
Drugie Stowarzyszenie

prowadzące

projekt w ramach działania

szkołę na terenie naszej gminy pozyskało

7.4 Rozwój infrastruktury

projektu wynosi l 651 612,70 zł, w tym dofinansowanie

edukacyjnej

dofinansowanie

i szkoleniowej.

z UE - l 238709,52

Całkowita

na inny
wartość

zł i wkład własny 412 903,18

zł. Projekt będzie realizowany także w latach 2020-2021. Tutaj również Gmina udzieli dotacji na wkład
własny dla Stowarzyszenia.
Realizacja obu projektów już się rozpoczęła

i jedno ze stowarzyszeń

poniosło już pierwsze

wydatki

kwalifikowalnego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu unijnego.
Dotacje przeznaczone na współfinansowanie
działalności pożytku i wolontariacie,

projektów unijnych zostaną udzielone na podstawie ustawy o

zgodnie z art. 221 ustawy o finansach publicznych, w bieżącym roku w

podziale na transze dotyczące wydatków planowanych

przez Stowarzyszenia

do końca roku 2020 oraz w

roku 2021.
Pytanie (pytania) przyporządkowane

do stanu faktycznego

(stanów faktycznych)

lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

przedstawionego

wyżej

1. Czy prawidłowe jest ujęcie w planie wydatków udzielenie przez Gminę dotacji na wkład własny dla
stowarzyszenia w § 6l99?
2. Czy dotacja udzielona i wypłacona przez Gminę Dwikozy w październiku 2020 roku może być
przeznaczona przez beneficjenta dotacji (stowarzyszenie) na refundację wydatków
kwalifikowalnych, poniesionych w ramach projektu przez Stowarzyszenie, zgodnie z umową o
dofinansowanie projektu ze środków unijnych, także przed podpisaniem umowy o wsparcie
realizacji zadania publicznego, np. w maju 2020 roku?

D.

WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

Stanowisko wnioskodawcy

do pytania (pytań) przedstawionego

w części C.

Ad. pytanie nr l
Udzielając dotacji stowarzyszeniom na wkład własny powinniśmy ją zaklasyfikować do § 6199, gdyż będą
to dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.22l ustawy o
finansach publicznych, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego, a jednocześnie będą to wydatki na współfinansowanie
realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych.
Ad. pytanie nr 2.
Dotacja celowa udzielona i wypłacona przez Gminę Dwikozy w październiku 2020 roku może być
przeznaczona przez beneficjenta dotacji (stowarzyszenie) na refundację wydatków kwalifikowalnych,
poniesionych w ramach projektu przez Stowarzyszenie, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu ze
środków unijnych, także przed podpisaniem umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, np. w maju
2020 roku.
Wynika to z art. 184 ustawy o finansach publicznych, nakazującego ponosić wydatki związane z realizacją
projektów finansowanych ze środków unijnych, o których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i 3, zgodnie ze

szczególnymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu. W przypadku wydatków
kwalifikowalnych w projektach, które Gmina zamierza dofinansować w wysokości wkładu własnego, okres
kwalifikowalności wydatków rozpoczął się od dnia złożenia przez beneficjentów dotacji wniosków o
dofinansowanie projektów, co miało miejsce jeszcze przed 2020 rokiem. W tym zakresie przepis art. 184
stanowi naszym zdaniem przepis szczególny w stosunku do przeznaczenia dotacji określonego w art. 126
ustawy o finansach publicznych.
Data wypełnienia wniosku

Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

24.09.2020

Wójt Gminy Marek Łukaszek
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Podpis wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej
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