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WNIOSEK O UDZIELENIE WYJASNIENIA W ZAKRESIE'-sTOSOWANIA
PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Załącznik nr l do L'jarząpzenia l'ł} 1,.. . )'l?n
Prezesa RIO w Ki~cac~.:_~n~~ .._.._.~ ~',,~,::::':~r~~u,

L. dz.
.j."

Podstawa prawna: Art. 13pkt 11 ustawy z dnia 7października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z200J, Nr 55, poz. 577 z I1ÓŹn. zm.)

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

.Xi.jednostka semorządu terytorialnego 2. związek międzygminny 3. stowarzyszenie gmin, gmin ipowiatów

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

Nazwa pełna
STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

B.2.ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość

OSTROWIECKI OSTROWIEC OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ŚWIĘTOKRZYSKI

Ulica Nr domu Nr lokalu

IŁZECKA - 37

Kod pocztowy Poczta

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

B.3. WSKAZANIE ,PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

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

Art. 130 USt. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 1'. poz.
869 ze zm.)

Art. 56 ust. l ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.
z 2019r., poz. 2475 ze zm.)



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

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

Powiat Ostrowiecki zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym (PTZ) pełni rolę Organizatora.
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane jest na podstawie zawartych
umów z Operatorami (przedsiębiorcami świadczącymi usługi transportu publicznego). Zgodnie z zawartymi
umowami, finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej polega miedzy innymi na:
przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem
ustawowych uprawnień do ulgOwYch przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (art. 50 ust. l pkt 2
ustawy PTZ)
Zgodnie z art. 56 ustawy PTZ na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze
stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
operatorowi przysługuie rekompensata w części, o której mowa wart. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a. w postaci
dotacji.

W związku z powyższym, Operator składa wniosek do Powiatu o wypłatę ww. rekompensaty. Powiat
Ostrowiecki weryfikuje wniosek Operatora i załączone dokumenty, stanowiące podstawę obliczenia
rekompensaty. W przypadku, pozytywnego wyniku weryfikacji, Powiat Ostrowiecki na podstawie zawartej
umowy z Województwem Świętokrzyskim, występuje do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z
wnioskiem o przekazanie rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu
stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do
wysokości poniesionej z tego tytułu straty. Następnie zgodnie z umową z Operatorem - wypłaca przyznaną
operatorowi rekompensatę w zakresie poniesionej straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze
stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na
obszarze właściwości danego organizatora.

Pyranie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego
wyżej
Czy ww. rekompensata, którą Powiat Ostrowiecki otrzymuje od Województwa Świętokrzyskiego a
następnie przekazuje Operatorom stanowi dotację przedmiotową określoną w art. 130 ust. 2 i 4
ustawy o finansach publicznych ?

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

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

Przekazywana rekompensata została zakwalifikowana przez Powiat Ostrowiecki jako dotacja przedmiotowa
i przekazywana jest Operatorom zgodnie .z zawartymi umowami. Kwalifikacja budżetowa dotacji budżetowej po stronie
dochodów Rozdział 600 Dział 60003 par. 2330, a po stronie wydatków Rozdział 600 Dział 60003 par. 2630
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