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VlYSIANG DNIA:

W odpowiedzi na wniosek o udzielenia wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o
finansach publicznych, który wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu
20 października 2017 r., wyjaśniam co następuję:

Regionalne Izby Obrachunkowe, zgodnie z art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) udzielają wyjaśnień
na wystąpienia podmiotów wymienionych wart. l ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania
przepisów o finansach publicznych, do zakresu tych spraw nie należy kwestia przedstawiona w
pytaniu l wniosku o udzielnie wyjaśnienia. Kwestie zawarcia umowy użyczenia przez gminę
są regulowane przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o samorządzie gminnym. W
zakresie ewidencji środków trwałych w budowie, urząd gminy zobowiązany jest do
prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.) i ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), z
uwzględnieniem zasad szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
5 lipca 20 lOr. w sprawie szczególnych zasad 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. z
2017 r. poz. 760). Zgodnie z zasadami funkcjonowania kont określonymi w załączniku nr 3 do
ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., konto 080 - "Środki trwałe w
budowie (inwestycje)" służy do ewidencji kosztów środków trwałych
w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty
inwestycyjne i może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych
w budowie i ulepszeń. Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości środki trwałe
w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu
lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, zatem jeśli poniesione nakłady nie spełniają
wskazanej definicji, nie są aktywem w rozumieniu ustawy, to mając na uwadze, że księgi
rachunkowe powinny być rzetelne, to powinny być odpowiednio rozliczone. Zapisów w
księgach rachunkowych dokonuje się na podstawie dowodów księgowych, a wymogi dowodów
księgowych określa art. 21 i art. 22 ustawy o rachunkowości. Rodzaj i forma dowodu



księgowego me stanowią podstawy formalno-prawnej zdarzenia gospodarczego
(np. przekazania nakładów) tylko mogą ewentualnie dokumentować tą operację.

W zakresie spraw wskazanych w pytaniu 2 i 3 Izba podziela stanowisko Wnioskodawcy.

Przedstawiając powyższe należy zaznaczyć, że wyjaśnienia regionalnej izby obrachunkowej
nie stanowią wiążącej wykładni prawa.


