
Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 paździelnika 1992 o regionalnych izbach obrachqńkowych.....,- _
(Dz.U. Z 2001, Nr 55, poz. 577 z późno zm.)tT ! i_:.~·

Kod pocztowy

Nowa Słupia

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)

Xl. jednostka samorządu terytorialnego

4. związek, stowarzyszenie powiatów

2. związek międzygminny 3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatów

5. samorządowe jednostki organizacyjne 6. beneficjenci dotacji z budżetów jst
(w tym samorządowe osoby prawne) ( w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwa pełna

Gmina Nowa Słupia
B.2. ADRES SIEDZIBY

Rynek

Nowa Słupia

Powiat Gmina Miejscowość

kielecki

Ulica Nr domu Nr lokalu

15
Poczta

26-006 Nowa Słupia

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. 2 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
Art. 6 ust. 1, 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Art. 44 ust.2, art. 216 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
C.PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW FAKTYCZNYCH),

ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH I PYTANIA (PYTAŃ)
Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

W budżecie Gminy na 2021 rok zostały wyodrębnione środki na realizacje funduszu sołeckiego.
Złożone przez sołectwa wnioski są realizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia.
Gmina ma 20 sołectw, łączna kwota przypadająca do wykorzystania w ramach tych środków wynosi
590 206,18 zł.

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

1. Czy gmina może przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na "Zakup stołu i ławek dla Koła
Wędkarskiego PZW Rudki w ramach utworzenia miejsca rekreacji dla mieszkańców Serwisa
nad zbiornikiem Rudawka"

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



Zgodnie z przepisem art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych
w odrębnych przepisach, a w szczególności na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, zadania przejęte przez
jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, zadania
realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomoc rzeczową lub
finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy.
W związku z obowiązującymi regulacjami prawa określonymi wart. 44 ustawy o finansach
publicznych, który stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane zgodnie z przepisami
dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków w sposób celowy i oszczędny. Oznacza to, że
wydatki powinny być ponoszone na cele publiczne, a dla każdego ponoszonego wydatku musi istnieć
podstawa prawna.
Środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia, które łącznie muszą
spełniać następujące warunki: należą do zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia
mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
W odniesieniu do pytania sołectwo zamierza przeznaczyć kwotę 2.000,00 zł na zakup 4 ławek i stołu
w ramach utworzenia miejsca rekreacji, za które odpowiedzialne materialnie będzie Koło Wędkarskie
PZW Rudki poprzez zawartą umową darowizny pomiędzy Gminą Nowa Słupia a tym kołem. Koło
Wędkarskie użytkuje teren, na którym planowane jest umiejscowienie ławek i stołu. Miejsce jest
atrakcyjne pod względem krajobrazowym i pozwoli mieszkańcom sołectwa na miłe spędzanie czasu
na łonie natury. Brak takiego miejsca powoduje, że zanikają więzi społeczne pomiędzy grupami
społecznymi w różnym wieku, oraz niestety wpływa to negatywnie na współpracę między
mieszkańcami oraz powoduje, że nie ma chętnych osób, które pragnęłyby działać na rzecz sołectwa.
W odniesieniu do katalogu zadań własnych powyższy zakup zawiera się wart. 7 ust l pkt 10 ustawy
o samorządzie gminnym. Dlatego zdaniem jednostki zadanie to można sfinansować ze środków
funduszu sołeckiego.

Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Data wypełnienia wniosku

29.03.2021


