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Pani Małgorzata Sarnecka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielinach

Szanowna Pani Kierownik, wnioskiem z dnia 20.05.2019 roku, doręczonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 22.05.2019 roku, zwróciła się Pani o udzielenie odpowiedzi na
pytania:
- czy środki na wypłacenie wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej powinny
być wypłacone ze środków własnych gminy czy ze środków budżetu państwa?
- czy wypłacenie wynagrodzeń kuratorów jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej
finansowanym z budżetu państwa?
- czy jeśli Sąd przyznał postanowieniem wynagrodzenie miesięczne kuratorowi od dnia 19 grudnia 2018
roku to wobec przedłożenia przez kuratora przedmiotowego postanowienia w dniu 13 maja 2019 roku
wynagrodzenie należy wypłacić od daty określonej w orzeczeniu z wyrównaniem?

Z opisu stanu faktycznego oraz załączonych dokumentów wynika, że Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej pismem z dnia 29.06.2015 roku za pośrednictwem urzędów wojewódzkich przesłało do
ośrodków pomocy społecznej stanowisko Ministra Finansów z dnia 22.06.2015 roku w sprawie
wynagrodzenia dla kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych przyznawanych przez sąd. W piśmie
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wskazano, że w przypadku wątpliwości i pytań związanych ze
wskazaniem podstawy prawnej do wypłacania wynagrodzenia kuratorowi osoby częściowo
ubezwłasnowolnionej z dochodów własnych gmin wszelkie pisma należy kierować bezpośrednio do
Ministra Finansów.
Z powołanego wyżej stanowiska Ministra Finansów jak również kolejnego stanowiska Ministra Finansów
z dnia 20.09.2016 roku jednoznacznie wynika, że wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo
ubezwłasnowolnionej powinno być finansowane z dochodów własnych gminy.
Zatem Minister Finansów reprezentujący budżet państwa rozstrzygnął, iż wypłacanie wynagrodzeń
kuratorów nie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa
i winno być wypłacane ze środków własnych gminy.

Odpowiadając na pytanie dotyczące daty od której należy wypłacać wynagrodzenie dla kuratora,
wskazać należy, że wiążąca jest data przyznania wynagrodzenia przez sąd w postanowieniu.
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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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