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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

WKIELCACH

Kielce, dnia 4.09.2019 r.

Wl.44.42.2019

SLANO DNIA

0 4. 09. 2019

L. lGy....^..>Podpis./

Pan Bogdan Wenta

Prezydent Miasta Kielce

Szanowny Panie Prezydencie, wnioskiem z dnia 05.08.2019 roku, dor^czonym na adres
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 06.08.2019 roku, zwrocit si? Pan o udzielenie
odpowiedzi na pytania:
- Czy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotycz^ce pracownikow zaangazowanych
w realizacj? zadah inwestycyjnych 1 ponoszone w zwi^zku z realizacj^ konkretnej inwestycji, nalezy
finansowac z wydatkdw majqtkowych i klasyfikowa6 do paragrafu 605?
- Czy przyj^ty spos6b udokumentowania zwi^zku kosztow ponoszonych przez Urz^d z efektami
rzeczowymi jest prawidiowy?

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego we wniosku o udzielenie wyjasnienia wynika, ze
w strukturze Urz?du Miasta Kielce znajduje s\q komdrka organizacyjna, do zadafi ktorej nalezy
w szczegolnosci zadania;
- przygotowanie i realizowanie inwestycji,
- wnioskowanie o wydanie wymaganych przepisami decyzji administracyjnych i uzgodnieh w procesie
inwestycyjnym,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego, dokonywanie odbiorow cz^Sciowych i kortcowych obiektbw
budowlanych.

- zatatwianie spraw zwi^zanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie realizowanych zadart
inwestycyjnych,
- rozliczenie inwestycji i protokolarne przekazywanie poniesionych naktadbw do merytorycznych
wydzialow lub miejskich jednostek organizacyjnych wraz z dokumentacj^powykonawcz^.
Ze stanowiska jednostki wynika, ze wszystkie wydatki ponoszone przez jednostki budzetowe w czasie
realizacji zadania inwestycyjnego i w celu wytworzenia aktyw6w trwalych, w tym wydatki na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nalezy klasyfikowa6 jako wydatki maj^tkowe w paragrafie 605
..Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych"

Informuj?, ze tutejsza Izba nie podziela Pana stanowiska zaprezentowanego we wniosku.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27'Sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869), dochody publiczne, wydatki publiczne i przychody, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt
5, oraz srodki, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, klasyfikuje si?, wedlug:
1) dzialbw i rozdzial6w - okreslaj^cych rodzaj dzialalno^ci;
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2) paragrafow - okreSlaj^cych rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz srodkbw, o ktdrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
Podzialki klasyfikacyjne paragrafow wydatkdw okreSIa zal^cznik nr 4 do Rozporz^dzenia Ministra
Finansbw z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychod6w
i rozchoddw oraz 6rodk6w pochodz^cych ze zr6det zagranicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053
ze zm.).

Zat^cznik nr 4 do w/w Rozporz^dzenia, zawiera m.in. nast^puj^ce podzialki:
- § 401 „Wynagrodzenia osobowe pracownikbw",
- § 411 „Skladki na ubezpieczenie pracownik6w,
- § 412 „Sktadkl na Fundusz Pracy",
- § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych".
Wskazane wyzej podzialki nie zawierajq.obiasnien w zakresie ich stosowania.

W ocenie Izby, ze wzgl^du na oczywisty rodzaj wydatku jak rowniez brak jakichkolwiek objaSniert
w zakresie ich stosowania, nie ma podstaw do cz^Sciowego rozksi^gowywania ponoszonych przez
jednostk^ budzetow^ wynagrodzeh osobowych pracownikow wraz z pochodnymi, w celu zaiiczenia ich
do wydatkow majq.tkowych, w zwiq_zku z wykonywaniem przez pracownikdw czynnosci sluzbowych
posrednio zwi^zanych z realizacj^inwestycji.

Wynagrodzenia osobowe pracownikbw zatrudnionych na stanowiskach urz^dniczych, pochodne od tych
wynagrodzeh oraz inne wydatki zwi^zane z ich funkcjonowaniem rodzajowo jak rbwniez ze wzgl^du na
podstaw? prawnq_ ich ponoszenia nie stanowiq. wydatk6w majqtkowych. Rozstrzyganie o
zaewidencjonowaniu okreSlonych zdarzeh spolecznych, gospodarczych, adminlstracyjnych,
udokumentowanych dowodami zrbdiowymi, co do zasady okreSiaj^przepisy prawa materialnego.

JednoczeSnie pragn? podkreslic, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, kt6ra nie posiada uprawnieri do dokonywania powszechnie obowiqzuj^cej wykladni
przepis6w prawa.
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