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WNIOSEK O UDZIELEl~lE WY JAŚNIENI~ W ZAKRESIE STOSO A
PRZEPISOW O FINANSACH UBLICZNYCH

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

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

l. jednostka samorzadu 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

Powiat Opatowski

Starostwo Powiatowe w Opatowie. ul. Henryka Sienkiewicza ł 7.27-500 Opatów

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość

Opatowski Opatów Opatów

Ulica Nr domu Nr lokalu

Henryka Sienkiewicza 17
-

Kod pocztowy Poczta

27-500 Opatów

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 faktycznego lub zdarzenia przyszłego
(bez przytaczania treści przepisów)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia ł 3 września 20 ł 7 r.
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342 tj.03.03.2020 r.)

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW



FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH
I PYT ANIA (PYT AŃ)

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

Powiat Opatowski podwyższa udziały w spółce wkładem niepieniężnym tj. 5247 udziałów na kwotę 2.623.500 zł w
postaci przeniesienia własności używanych rzeczy ruchomych będących w ewidencji księgowej Starostwa
Powiatowego w Opatowie, (Powiatowi nie przysługiwało prawo odliczenia podatku V A T) o łącznej wartości rynkowej
2.623.531,37 zł ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, przy czym niepodzielną różnicę pomiędzy
wartością wkładu niepieniężnego, a wartością nominalną tj. 31,37 zł postanowiono przekazać na kapitał zapasowy
Spółki.
Wartość księgowa ruchomości wynosi: środki trwałe (k. OlI) 6.940.171,05 zł oraz pozostałe środki trwałe (k. 013)
797.737,91 zł, w tym umorzenie środków trwałych (k. 071) 6.938.886,93 zł wartość nieumorzona 1.284,12 zł,
umorzenie pozostałych środków trwałych (k. 072) 797.737,91 zł.
Opisaną sytuację zaksięgowano(w Starostwie) w następujący sposób:
-/011 6.940.171,05 zł
071/- 6.938.886,93 zł
800/- l .284,12 zł (Zestawienie zmian IV funduszu -Inne zmniejszenia)

072/013 797.737,91 zł
800/7605.114.377,59 zł różnica pomiędzy wartością księgową a wyceną

(Zestawienie zmian w funduszu - Inne zwiększenia)
751/800 31,37 zł niepodzielna różnica (Zestawienie zmian w funduszu -Inne zwiększenia)

240/8002.623.500,00 zł wniesienie aportu rzeczowego
030/2402.623.500,00 zł wpis udziałów do KRS

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

1. Czy zastosowany sposób ewidencji księgowej jest prawidłowy?

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

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

Zastosowana ewidencja księgowa jest prawidłowa.



Data wypełnienia wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby Podpis wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

upoważnionej o:
30.09.2020 r. WICES A

Małgorzata Jalowska

mgr Me/galz . Jalowska


