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Regionalna Izba Obrachunkowa
w ICielcach

WPLYN?/LO PNIA:
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IS

Zal^cznik nr 1 do zarz^dzeniaNr
Prezesa RIO w Kielcach z dnia roku

W ZAKRESIE STOSOWANIA

PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13pkt II ustawyzdnia 7pazdziernika 1992 o regionalnych izbach obrachmkowych
(Dz. U. z 2001, Nr 55. poz. 577 z pozn. zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18,25-520 Kielce

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyd wla^ciwy kwadrat)

Xl. jednostka samorzqdu terytorialnego 2. zwiqzck mi^dzygminny 3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatdw

4. zwi^ek, stowarzyszenie powiatdw 5. samorzqdowe jednostki organizacyjne 6. bencficjenci dotacji z budZetdw jst
(w tym samora^dowe osoby prawne) (w zakresic wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwapelna GMINA STARACHOWICE

B.2.ADRES SIEDZIBY

Powiat

STARACHOWICKI

Gmina

STARACHOWICE

Miejscowo^5

STARACHOWICE

Ulica

RADOMSKA

Nr domu

45

Nr lokalu

Kod pocztowy

27-200

Poczta

STARACHOWICE

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^D^CYCH

PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

NaleZy wskazad jednostki redakcyjne przepis6w maz z naz\v^ aktu prawnego do kazdego zaistnialego stanu faktycznego lub zdarzenia przysziego
(bez pr^aczania tre^ci przepisdw)

Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 1870
z pozn.zm.)

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSaEGO (ZDARZEI^ PRZYSZLYCH

'  I PYTANIA (PYTAI^



Opis stanu faktycznego (stan6w faktycznych), zdarzenia przyszlego (zdm-zeA przyszlych)

W wyniku reformy systemu edukacji stosown^ uchwalq Rady Miejskiej przyj^to now^ siec szkol. Wynika z
niej, ze funkcjonujqce dotychczas gimnazja b^d^ wygaszane i przestan^ fiinkcjonowac od 1.09.2019 r.
Powoduje to, it ok. 70 nauczycieli gimnazjdw zostalo przez organ prowadz^cy tj. Prezydenta Miasta
zobowi^nych zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ̂ z.U. z 2016 r. poz.
1379 z pozn.zm.) oraz art. 220 ust.l pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzaj^ce ustaw§ —
Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z p6m.zm.) do uzupehiienia pensum dydaktycznego w gminnych
szkolach podstawowych. W takim przypadku nauczyciel pozostaje nadal zatrudniony w gimnazjum w
pehiym wymiarze godzin wykonuj^c cz^sc swego pensum w innym miejscu, tj. w gminnej szkole
podstawowej. Wynagrodzenie takiemu nauczycielowi wyplaca gimnazjum (zarowno za godziny realizowane
w gimnazjum, jak i za godziny realizowane w szkole podstawowej). Uzupelnienie pensum jest instytucj^
szczegoln^, wyst^puj^c^ w stosunku pracy nauczycieli i nieuregulowan^ przepisami Kodeksu pracy. Celem
prawidlowego odzwierciedlenia wysokosci wydatkow gimnazja otrzymujq od szkoly podstawowej zwrot
wydatkdw poniesionych na wypiat? wynagrodzen wraz z pochodnymi dot. godzin realizowanych w szkole
podstawowej.

Pytanie (pytania) przyporz^dkowane do stanu faktycznego (standw faktycznych) lub zdarzenia przyszlego (zdaizeA przysziych) przedstawionego
wyZej

Pyt. 1. Czy otrzymywane przez gimnazjum od szkcdy podstawowej srodki tytulem zwrotu poniesionych
wydatkdw na wyplat? wynagrodzenia wraz z pochodnymi za godziny realizowane w szkole podstawowej
stanowiq dochod o ktorym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z p6zn.zm.).
Pyt. 2. Czy w przypadku uznania kwoty zwrotu jako dochod organ prowadz^cy szkoly moze w opisanej
sytuacji podj^c decyzj? o rezygnacji z refiindacji wydatkow pomi^dzy szkolami.

D. \\^ASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO
Stanowlsko wnioskodawcy do pytania (pytan) przedstawionego w cz?5ci C.

Ad.l. Zdaniem wnioskodawcy kwota zwrotu poniesionych wydatkow nie stanowi dochodu o ktorym mowa
w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Budzely szkol sq fragmentem
budzetu j.s.t. W zwi^zku z powyzszym wzajemne przeplywy srodkow dot. danego roku budzetowego
pomi^dzy poszczegolnymi jednostkami z tytuhi roznych rozliczeh np. za wynagrodzenia nauczycieli czy
media nie mieszcz^ si^ w kategorii dochoddw. Koszty (wydatki) ponoszone przez jednostk? winny dotyczyc
jej dzialalnosci. Potraktowanie otrzymanego przez gimnazjum zwrotu wydatkow jako dochodu, a nie jako
zmniejszenia wykonania wydatkow powoduje to, ze cz^^c wydatkow wykazanych przez gimnazjum w
sprawozdawczosci nie dotyczy jego dzialalnosci. Cz^sc wynagrodzenia takich nauczycieli bylaby
wykazywana podwojnie w sprawozdawczosci. Stanowilaby wydatek szkoly podstawowej i gimnazjum.
Dlatego tez zdaniem wnioskodawcy jezeli w polityce rachunkowosci okreslono zasad?, ze zwrot wydatkdw z
tego tytulu w biez^cym roku sprawozdawczym ewidencjonuje si^ na zmniejszenie wydatkow to rozwi^nie
takie jest dopuszczalne.
Ad.2. Uzupelnienie etatu przez nauczyciela jest instytucjq szczegolng, wyst^puj^c^ wyi^cznie w prawie
oswiatowym. Przepisy oswiatowe nie reguluj^ kwestii refundacji wynagrodzen nauc^cielskich. Dlatego tez
zdaniem wnioskodawcy w gestii organu prowadz^cego jest decyzja czy jednostki b^d^ si? rozliczac mi?dzy
sob^ z tego tytulu.

Data wypeinienia wniosku

4.10.2017 r.

Imi? i nazwisko wnioskodawcy lub osoby Podpis wnioskodawcy lub qj
upowatnionej upowainionej

PREZYDJ?^ MIASTA

Marek Materek

Prezydent Miasta Starachowico
Marck Matcrck


