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WNIOSEK O iJDZ[E~K JAŚNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA

PRZE;)-;Ó~O FINANSACH PUBLICZNYCH

Załącznik nr I do zarządzenia Nr I
Prezesa RIO w Kielcach z dnia 12 lipca 2012 roku

Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 z poźn. zm.)

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

X l. 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 pelna

GMINA OŻARÓW UL. STODOLNA 1,27-530 OŻARÓW
B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość

OPATOWSKI OŻARÓW OŻARÓW

Ulica Nr domu Nr lokalu

STODOLNA 1

Kod pocztowy Poczta

27-530 OŻARÓW

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 stanu taktycznego lub zdarzenia przyszłego
(bez przytaczania treści przepisów)

Art, 2 ust.6 i art.5 ust. 1-4 ustawy Z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz.
301 ).
Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. OZ.U. z 2019 roku, poz.869
ze zm.).
Art. 18 ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j OZ.U. z 2020 roku, poz. 713 ).



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

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

Sołtys sołectwa złożył do Burmistrza Ożarowa wniosek o realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na
2021 rok, w którym wskazał przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu drewnianej altany na podłożu
z kostki brukowej, na działce wspólnoty wsi. W uzasadnieniu wskazał, że zadanie polega na stworzeniu
miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców oraz promocji.

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

Czy ze środków funduszu sołeckiego przewidzianych do rozdysponowania przez sołectwo w 2021 roku
można zrealizować zadanie polegające na zakupie i montażu altany na podłożu z kostki brukowej, na działce
wspólnoty wsi?
Czy Gmina może zrealizować z funduszu sołeckiego inwestycję służącą realizacji zadań własnych gminy na
działce wspólnoty wsi; wg ewidencji wspólnota wsi o nieustalonej własności? Gmina nie posiada tytułu
prawnego do gruntu. Działaniem gminy jest komunalizacja mienia, w tym gruntów wspólnotowych,
niemniej jest to proces długotrwały i nie można określić przedziału czasu, w którym Gmina Ożarów stanie
się właścicielem przedmiotowego gruntu.

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

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

Złożony do Burmistrza Ożarowa wniosek sołectwa spełnia określone wart. 2 ust. 6 ustawy
o funduszu sołeckim warunki tj. zadanie jest zadaniem własnym gminy, służy poprawie warunków życia
mieszkańców i jest zgodne ze strategią gminy.
Przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na wykonanie inwestycji służącej realizacji zadań własnych
gminy, na działce wspólnoty wsi jest jedynie możliwe pod warunkiem uzyskania przez gminę tytułu
prawnego do wykonywania działań na działce niestanowiącej jej własność. Wskazana przez sołectwo
lokalizacja inwestycji, w obecnym stanie własności gruntu, na którym ma powstać obiekt, skutkuje tym, że
Gmina nie może zrealizować w/w zadania.

28.09.2020r.

Podpis wnioskodawcy łub osoby
upoważnionej

Data wypełnienia wniosku lrnię i nazwisko wnioskodawcy łub osoby
upoważnionej

Paweł Rędziak
Z-ca Burmistrza


