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Podstawa prawna:
Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 o regionalnych izbach ohrachunkowych
(Dz. U. z 2016, poz. 561 z pozn. zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyc wla^ciwy kwadrat)

l^jednostka samorz^du terytorialnego 2. zwi^zek mi^dzygminny
4. zwiqzek, stowarzyszenie powiatdw 5. samorzqdowe jednostki organizacyjne

(w tym samorzqdowe osoby prawne)
dotacji)

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatdw

6. beneficjenci dotacji zbudZetowjst
(w zakresie wykorzystania przyznanych

Nazwa pehia

Gmina Kielce

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat

Kielce

Gmina

Kielce

Miejscowoid

Kielce

Ulica

Rynek

Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy

25-303

Poczta

Kielce

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^DACYCH

PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA
NaleZy wskazad jednostki redakcyjne przepisdw wraz z nazwq aktu prawnego do kaZdego zaistniaiego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszlego
(bez pizytaczania tre^ci przepisdw)

Rozporz^dzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej

klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodz^cych

ze ̂ odel zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053, z pozn. zm.).



C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAEEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZEEGO (ZDARZEN PRZYSZLYCH
IPYTANIA (PYTAN)

Opis stanu faktycznego (stan6w faktycznych), zdarzenia przyszJego (zdarzen przyszlych)

W strukturze organizacyjnej Urz^du Miasta Kielce wyodr^bniono komork^ organizacyjn^ - Biuro
Inwestycji w Wydziale Administracyjnym Urz^du. Do zakresu dziaiania Biura nalez^
w szczegolnosci nast^pujqce zadania:

przygotowywanie i realizowanie inwestycji, m.in. w zakresie infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej, budownictwa mieszkaniowego,

wnioskowanie o wydanie wymaganych przepisami decyzji administracyjnych i uzgodnien
w procesie inwestycyjnym,

zapewnienie nadzcru inwestorskiego, dokonywanie odbiorow cz^sciowych i koncowych
obiektow budowlanych,

zatatwianie spraw zwi^anych z uzyskaniem pozwolenia na u^kowanie realizowanych
zadan inwestycyjnych,

rozliczenie inwestycji i protokolame przekazywanie poniesionych nakiadow do
merytorycznych wydziaiow lub miejskich jednostek organizacyjnych wraz z dokumentacj^
powykonawcz^.

W celu realizacji ww. zadan w Biurze zatrudnione s^ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Urz^d
ponosi wydatki na ich wynagrodzenia, pochodne oraz inne swiadczenia zwiqzane z zatrudnieniem.

Dziaiania Biura maj^ na celu realizacj? ww. zadan, ktorych efektem koncowym jest uzyskanie
efektow rzeczowych w postaci srodkow trwalych.

Srodki trwale w budowie (inwestycje), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy z 29 wrzesnia
1994 r. o rachunkowosci (dalej: uor), sq to zaliczane do aktywow trwalych srodki trwale w okresie
ich budowy, montaioi lub ulepszenia juz istniejqcego srodka trw^ego. Z chwil^ zakohczenia
procesu inwestycyjnego i przyj^cia srodkow trwalych do uzytkowania konieczne jest ustalenie ich
wartosci ksi^gowej, czyli dokonanie wyceny. Zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 28 ust. 1
pkt 1 i ust. 8 uor, wycena srodkow trwalych nast^puje wedhig cen nabycia lub kosztow
wytworzenia obejmuj^cych ogoi kosztow poniesionych przez jednostk? za okres budowy,
montazu, przystosowania i ulepszenia danego srodka trwalego, do dnia przyj^cia do uzywania.
Do kosztow wytworzenia srodka trwalego, wplywaj^cych na jego wartosc pocz^tkowq, od ktorej
dokonuje si? odpisow amortyzacyjnych, zaiicza si? wartosc zuzytych do wytworzenia srodkow
trwalych rzeczowych skiadnikow maj^tku i wykorzystanych ushig obcych, kosztow wynagrodzeh
za prace wraz z pochodnymi i inne koszty daj^ce si? zaliczyc do wartosci wytworzonych srodkow
trwalych. Do kosztow wytworzenia srodka trwalego zaiicza si? koszty, ktore zwi^ane s^
bezposrednio z realizacji inwestycji, w tym koszty dzialan majicych na celu przygotowanie prac
rzeczowych.

Spos6b udokumentowania zwiqzku kosztow ponoszonych przez Urz^d na wynagrodzenia wraz z
pochodnymi z efektami rzeczowymi b?dzie nast?pujicy:

- w zakresach czynnosci pracownikow Biura Inwestycji wskazany zostanie zakres wykonywanych
czynnosci w ramach konkretnych zadan inwestycyjnych,



/

-pracownik Biura po zakonczeniu miesi^ca b^dzie skiad^ oswiadczenia, w ktorych opisze
czynnosci wykonane w danym miesi^cu w zwi^zku z realizacjq konkretnego zadania
inwestycyjnego oraz okresli ilosc godzin poswi^conych na ich realizacj^, oswiadczenie zostanie
zweryfikowane przez bezposredniego przeiozonego i zatwierdzone przez dyrektora wydziaiu,

-  na podstawie ww. oswiadczen sporz^dzone zostanie zbiorcze zestawienie godzin
przepracowanych w danym miesi^cu przez konkretnych pracownikow Biura, zaangazowanych
w realizacj^ poszczegolnych zadan inwestycyjnych,

- po zakonczeniu miesi^ca na podstawie kart wynagrodzen pracownik wiasciwego wydziaiu
wyliczy miesi^czny koszt roboczogodziny poszczegolnych pracownikow, zgodnie z ww.
zestawieniem otrzymanym z Biura Inwestycji, a nast^pnie obliczy miesi^czne koszty wynagrodzen
wraz z pochodnym, stanowi^ce skladnik kosztow wytworzenia poszczegolnych srodkow trwalych,

- Wydziahi Budzetu i Ksi^gowosci dokona ewidencji wydatkow maj^tkowych i nakiadow
inwestycyjnych (w podziale na poszczegolne zadania inwestycyjne) w ksi^gach rachunkowych
Urz^du na podstawie dyspozycji wydziaiu merytorycznego.

Pytanie (pytania) pr^orz^dkowane do stanu faktycznego (stan6w faktycznych) lub zdaraenia przyszlego (zdarzen pr^szlych) przedstawionego
wyZej

Czy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotycz^ce pracownikow zaangazowanych
w realizacj^ zadah inwestycyjnych i ponoszone w zwiqzku z realizacj^ konkretnej inwestycji,
nalezy finansowac z wydatkow maj^tkowych i klasyfikowac do paragrafu 605 ?

Czy przyj^ty sposob udokumentowania zwi^zku kosztow ponoszonych przez Urz^d z efektami
rzeczowymi jest prawidiowy?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIM.EGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytah) przedstawionego w cz^sci C.

Merytoryczny i czasowy zwi^ek ponoszonych wydatkow ma kluczowe znaczenie w sposobie ich
klasyfikacji i ewidencji ksi^gowej.
Wydatki zwiqzane z realizacjq okreslonych zadah powinny bye ujmowane w podzialkach
klasyfikacji budzetowej zgodnie z ich merytorycznym charakterem.
Zakres realizacji wydatkow budzetowych, w tym wydatkow dotycz^cych realizacji inwestycji
jednostek samorz^du terytorialnego okreslaj^ przepisy art. 236 ustawy o finansach publicznych.
Na ich podstawie wydatki ponoszone z tytuhi kosztdw realizacji inwestycji czy realizacji zakupow
inwestycyjnych zaliczamy do wydatkdw maj^tkowych, ktore obejmuj^ m.in. inwestycje i zakupy
inwestycyjne.
Maj^tkowe wydatki budzetowe klasyfikujemy w odpowiednim dziale i rozdziale klasyfikacji
budzetowej (ze wzgl^du na rodzaj dzidalnosci), a takze we wlasciwych paragrafach okreslonych
w z^^czniku nr 4 „Klasyfikacja paragrafow wydatkow i srodkow" do rozporz^dzenia Ministra
Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow,
przychodow i rozchodow oraz srodkdw pochodz^cych ze ̂ odel zagranicznych.
Stosownie do zapisdw ww. zal^cznika jednostki budzetowe klasyfikuj^ wydatki maj^tkowe do
nizej wymienionych paragrafow:
§ 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych", ktory obejmuje wydatki zwi^zane z
budow^, rozbudow^, przebudow^, odbudow^, rekonstrukcj^ czy adaptacj^ oraz pierwszym
wyposazeniem obiektow budowlanych;



§ 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych", do ktorego klasyfikuje si?
wydatki ponoszone na zakup srodkow trwatych, niezaliczonych do pienvszego wyposazenia,
ktorych wartosc pocz^tkowa w dniu przyj?cia do uzywaniajest wyzsza od kwoty okreslonej w art.
16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych, a odpisy amortyzacyjne od tych
srodkow nie s^ dokonywane jednorazowo lub nie dokonuje si? od nich odpisow amortyzacyjnych
(w przypadkach okreslonych w tej ustawie).

Wobec powyzszego koszty wynagrodzen (wraz z pochodnymi) pracownikow wykonujqcych prace
dotyczqce wyi^cznie realizowanych zadan inwestycyjnych, nalezy zaklasyfikowac do kategorii
wydatkow maj^tkowych. Uwazamy, ze wszystkie wydatki ponoszone przez jednostki budzetowe
(w tym m.in. Biuro Inwestycji w Urz?dzie Miasta Kielce ) w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego i w celu wytworzenia aktywow trwalych, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi, nalezy klasyfikowac jako wydatki maj^tkowe w paragrafie 605 (wydatki
inwestycyjne jednostek budzetowych). Wartosc poniesionych nakladow inwestycyjnych w efekcie
kohcowym stanowic b?d^ wartosc srodka trwalego.
Sposob udokumentowania zwiqzku kosztow ponoszonych przez Urzqd z efektami rzeczowymi jest
prawidtowy i powinien zostac opisany w wewn?trznych procedurach Urz?du.

Data vvypehiienia wniosku

05.08.2019 r.
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Bogdan Wenta
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