
polecoi^y^qpj^
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

WKIELCACH

Kielce, dnia 23.07.201 f
Wl.44.36.2019

WYSLANO DNIA:

3 0. 07. 2019

r.

L. dfr....'?^5?Podpis

Pan Bogdan Wenta

Prezydent Miasta Kielce

Szanowny Panie Prezydencie, wnioskiem dor^czonym na adres Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w dacie 17.07.2019 roku, zwrocif si^ Pan o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy nieodpfatne przeniesienie przez Gmin^ Kielce na rzecz PGE Dystrybucja S.A. nakladow w postaci
nowowybudowanej stacji transformatorowej, w zamian za wyrazenie zgody na llkwidacj? koliduj^cej
z planowan^ przez Gmin? Kielce inwestycj^ Istniej^cej stacji trafo (o identycznych parametrach jak
nowowybudowana) nie stanowi naruszenia art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
0 finansach?

Odpowiadaj^c na to pytanie, wskazac nalezy na nast^puj^ce okolicznosci.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubiicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), dale] u.f.p., wydatki publiczne powinny bye dokonywane:
1)w spos6b celowy i oszcz^dny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektow z danych nakladow,
b) optymalnego doboru metod i srodkow sluz^cych osi^ni^ciu zaiozonych celow.

Zatem przepis ten przewiduje kilka zasad obowi^zujqcych przy dokonywaniu wydatkow ze srodkow
pubiicznych, More muszq.byc speinione l^cznie, a mianowicie: celowosc, oszcz?dnos6, efektywnosc i
skutecznosc.

Wobec powyzszego ustalenia w zakresie realizacji wydatkdw zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 44
ust. 3 pkt 1 u.f.p., dokonywane s^zawsze w subiektywnie pojmowany sposob, ocennie i wartosciuj^co a
takich ocen przed realizacjq wydatku dokonuje organ wykonawczy j.s.t. Ewentualnej kontroii
prawidiowosci zastosowania powyzszych kryteriow moze dokonac organ stanowi^cy j.s.t.

Z kolei art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.), dalej u.r.i.o., stanowi, ze do zadah izby nalezy udzielanie
wyjasnieh na wyst^ienia podmiotow podlegaj^cych kontroii w sprawach dotycz^cych stosowania
przepisow o finansach pubiicznych. Zgodnie z postanowieniami art. 5 u.r.i.o., izby kontroiuj^gospodark?
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finansowq^ podmiotow podlegaj^cych kontroli jedynie na podstawie kryterium zgodnoSci
z prawem i zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym. Wyj^tek stanowi kontrola zadah w zakresie
administracji rz^dowej, wykonywanych przez j.s.t, ktora dokonywana jest takze z uwzgl^dnieniem
kryterium celowoSci, rzetelnosci i gospodarnoSci. Zatem co do zasady udzielanie wyjaSnieri na
wystqpienia podmiotow podlegaj^cych kontroli nie dotyczy stosowania kryterium celowo§ci, rzetelnosci i
gospodarno§ci przy stosowaniu przepis6w o finansach publicznych.

2 tego powodu Izba nie moze dokonab oceny w zakresie zaprezentowanym we wniosku o
udzielenie wyjasnienia dotycz^cym prawidtowego zastosowania art. 44 ust. 3 pkt 1 u.f.p.

Z powazaniem

ZA$TEPCA PR^/A
Regionalnej Izby Obr/^unkowe]

w Kielcap

mgr Zbign^


