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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

W KIELCACH
PRIOR'iX&~ IEROZENIEM

. OBIORU KOPIA---_ .._------------,

WI.44.43.2018
nia 31.12.2018 r.

POLECONY

Pan Krzysztof Wojtachnio
p.o, Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szanowny Panie Dyrektorze, w dniu 10.12.2018 roku doręczony został do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach wniosek, w którym zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na następujące
pytania:
- czy w związku ze zmianą do porozumień zawieranych przez powiaty na podstawie art. 191 ust. 5 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy - poczynając od 1 stycznia 2019 roku stosować
przepisy art. 250 - 252 ustawy o finansach publicznych?
- czy wydatki ponoszone przez powiat na pokrycie kosztów sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem
pochodzącym z jego terenu ponoszone na podstawie porozumienia z powiatem zapewniającym tę pieczę,
zawierane na podstawie art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy
- poczynając od 1 stycznia 2019 roku - klasyfikować w § 2320 czy § 2900?

Zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tekstjedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.), powiat, na terenie którego funkcjonują mogące
przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza,
zawiera z powiatem, o którym mowa w ust. 1-4, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków
jego pobytu i wysokości wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Jak wynika z art. 191 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po
raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi:
1) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu
dziecka,
2) średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym.

Realizacja zadań dotyczących przyjęcia dziecka oraz jego pobytu i wysokości określonych przez
ustawodawcę wydatków, nie stanowi realizacji zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu
terytorialnego. Obowiązek ponoszenia wydatków wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, nie zaś z porozumienia, o którym stanowi art. 5 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedno Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.). Przyjęte do realizacji
wydatki na podstawie zawartych porozumień, o których stanowi powołany wyżej art. 191 ust. 5, stanowią
zatem wydatki bieżące jednostki budżetowej. Tym samym nie mogą być uznane za wydatki realizowane
w formie dotacji celowej.
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Wobec powyższego, do porozumień o których stanowi art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, nie znajdą zastosowania przepisy art. 250 - 252 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (tekstjedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
Wydatki na realizację powyższych porozumień winny być klasyfikowane do § 433 "Zakup usług przez
jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego", z odpowiednią
czwartą cyfrą, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów
z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednoDz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni
przepisów prawa.
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