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Załącznik nr l do zarządzenia Nr 2/2012
Prezesa RIO w Kielcach z dnia 12.07.2012 roku.z &) 1.,)3
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DZIELENIE WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA
RZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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 pełna
URZĄD MIASTA KIELCE

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość

m. KIELCE KIELCE KIELCE

Ulica Nr domu Nr lokalu

RYNEK l -

Kod pocztowy Poczta

25-303 KIELCE

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)

art. 18 ust. l pkt 5, art. 51 ust. 1 i 4 art. 51a ust. 1, art. 51b ust. l, 4, 5, 6, art. 64 ust. 2, art. 106 ust.
1,4,5, art. 109, art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12.03.2004 LO pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 L

poz. 1507 ze zm.), § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010 L

W sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 L poz. 249), § 1 pkt 1
Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 11.07.2018 L W sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1358),
w związku z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14.06.1960 L Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 L poz. 256) oraz art. 60 i 67 ustawy z dnia 27.08.2009 L o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.)



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)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta
Kielce wydaje decyzje administracyjne ( zadania zlecone), w których orzeka o przyznaniu pomocy
dla pensjonariusza w formie pobytu codziennego w dni powszednie w Środowiskowym Domu
Samopomocy i jednocześnie ustala odpłatność za ten pobyt określając kwotę do zapłaty
i termin jej uiszczenia.

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

1. Czy, w przypadku braku uiszczenia w wyznaczonym terminie należności z ww. tytułu,
powinno się naliczyć odsetki za zwłokę? Jeśli tak, to czy powinny to być odsetki ustawowe,
czy odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych?

2. Czy, w razie niewpłacenia ww. kwot zastosowanie mają przepisy ustawy z 17.06.1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

3. Czy w powyższym przypadku ma zastosowanie art. 67 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych?

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

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

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. na podstawie której ustalana jest odpłatność
za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy nie reguluje kwestii dotyczącej naliczania
odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat przez zobowiązanego.

Data wypełnienia wniosku Podpis wnioskodawcy lub osoby

"POW'''~~XTA

Bogdan Wenta

Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

2809.2020 r.
BOGDAN WENTA


