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PoHpLgl Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
B. DANE WNIOSKODAWCY

B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy
n 1. jednostka samorządu terytorialnego D 2. związek międzygminny
D 4. związek, stowarzyszenie po%viatów D 5. samorządowe jednostki o

D 3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatów
rganizacyjne D 6. beneficjenci dotacji z budżetówjst

(w tym samorządowe osoby prawne) (w zakresie \vykorzystania przyznanych dotacji)
Nazwa peina

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  w Kielcach

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość

Kielce Kielce Kielce

Ulica Nr domu Nr lokalu

IX Wieków Kielc 3

Kod pocztowy Poczta

25-516 Kielce

B.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW 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 pr^taczania treści przepisów)

1) art. 249 ust. 2-4, art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

2) art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1668 zpóźn. zm.),

3) § 5 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1718),

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

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

Na podstawie podjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego/Sejmik Województwa uchwał
w sprawie zmian w budżecie województwa w danym roku. Zarządzeniem Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego jako Kierownika Jednostki dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu
Marszałkowskiego na dany rok, który jest podstawą gospodarki finansowej jednostki.
Zarządzenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego podpisuje Marszałek Województwa.
W razie nieobecności Marszałka Województwa przedmiotowe Zarządzenia wydawane są w okresie
późniejszym. Dochodzi zatem do sytuacji, w której po podjęciu stosownych uchwał w zakresie zmian
w budżecie Województwa odnoszących się do działań Urzędu Marszałkowskiego, brak jest możliwości



dokonania stosownych zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w tym samym czasie.
Ogranicza to w znaczący sposób, możliwość dokonywania wydatków, m.in. w zakresie konieczności
dokonania zwrotu dofinansowania, przekazania współfinansowania krajowego dla Beneficjentów, zakupu
usług itp.

pytanie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia pr^szłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego
wyżej
Czy w razie nieobecności Marszałka Województwa (kierownika jednostki). Wicemarszałkowie
Województwa Świętokrzyskiego mogą wydawać Zarządzenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w danym roku, na podstawie nadanego
im odrębnego upoważnienia w tym zakresie?

Nadmieniam, że w § 31 ust. 1 pkt 7 Załącznika do Uchwały Nr 4842/22 Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach jest zapis, który
mówi, że Marszałek Województwa podpisuje upoważnienia Wicemarszałków, pozostałych Członków
Zarządu Województwa, Sekretarza, pracowników Urzędu oraz kierowników wojewódzkich samorządowych
jednostek organizacyjnych do wydawania decyzji administracyjnych  oraz aktów i c^nności dokonywanych
wjego imieniu.

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

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

W związku z tym, że plan finansowy jest podstawą gospodarki finansowej jednostki a zaciąganie
zobowiązań oraz ponoszenie wydatków może następować wyłącznie do wysokości ustalonych w planie
finansowym jednostki, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego stoi na stanowisku,
że Wicemarszałkowie Województwa Świętokrzyskiego, na podstawie nadanego odrębnego upoważnienia,
mogą wydawać Zarządzenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w planie
finansowym Urzędu Marszałkowskiego.

Data wypełnienia wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

2022-03-01

V. '


