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POLECONY
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KIELCACH

WI.44.25.2019

Pan Mariusz Walachnia
Wójt Gminy
w Bliżynie

Szanowny Panie Wójcie, wnioskiem z dnia 28.05.2019 r., doręczonym na adres Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w dacie 31.05.2019 roku, zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
- czy gmina dokonując zmian w budżecie celem zabezpieczenia środków na dotację dla powiatu na
zadanie realizowane przy współudziale Funduszu Dróg Samorządowych winna zabezpieczyć środki
w rozdziale 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych czy w rozdziale 60014 Drogi publiczne
powiatowe?

Odpowiadając na to pytanie, wskazać należy na następujące okoliczności.
Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 869), wydatki publiczne klasyfikuje się według działów i rozdziałów - określających
rodzaj działalności. Rozdziały odpowiadają określonym grupom jednostek organizacyjnych lub
określonym zadaniom. Rozdziały określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca
2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekstjedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 257), od dnia 1 stycznia 2019 r. dodano załącznik nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. m.in. rozdział 60018 Działalność Funduszu
Dróg Samorządowych.
Gmina udzielając pomocy finansowej dla powiatu na określone zadanie, tj. przebudowę drogi powiatowej,
powinna zaplanować przedmiotowy wydatek w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Gmina jako
jednostka organizacyjna nie realizuje zadania stanowiącego działalność Funduszu Dróg
Samorządowych. Zatem rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych, nie wystąpi
w gminie po stronie wydatkowej.
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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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