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Starosta Opatowski

Szanowny Panie Starosto, wnioskiem z dnia 09.08.2019 roku, dor^czonym na adres Regionainej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 13.08.2019 roku, Rani Malgorzata Jalowska - Wicestarosta,
dziaiajqca z upowaznienia Starosty Opatowskiego, zwrocila si? o udzielenie odpowiedzi na pytania:
- czy dotacja na pierwsze wyposazenie w srodki obrotowe nie moze przekroczyc 50 % kosztow
dzialalnosci zakiadu budzetowego?

- czy suma dotacji udzielonych z budzetu powlatu nie moze przekroczyc 50 % kosztow dzialalnosci
zaktadu budzetowego?

- w jakiej formie powiat powinien przekazac zakladowi budzetowemu doplat? do publicznego transportu
zbiorowego otrzyman^z Funduszu rozwoju przewozow autobusowycti (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia
16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozow autobusowych, dofinansowanie ze srodkow Funduszu
nie stanowi dotacji w rozumieniu art. 126 uofp), czy przekazane Srodki nalezy uwzgl?dnic przy obliczaniu
dotacji tj. 50 % kosztow dzialalnosci zakiadu budzetowego?

Odpowiadaj^c na to pytanie, wskazac nalezy na nast?puj^ce okolicznosci.
Jak wynika z art. 15 ust. 5-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznycti (tekst

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), dalej ufp, nowo tworzonemu samorz^dowemu zakladowi budzetowemu
moze bye przyznana jednorazowa dotacja z budzetu jednostki samorz^du terytorialnego na pierwsze
wyposazenie w srodki obrotowe. Dotacje dla samorz^dowego zakiadu budzetowego, z wyl^czeniem
dotacji celowych na zadania biez^ce finansowane z udzialem srodkow, c ktorych mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji, nie mog^
przekroczyc 50% kosztow jego dzialalnosci.

Zatem limitem o ktorym stanowi art. 15 ust. 6 ufp obj?ta jest Iqcznie dotacja przedmiotowa oraz dotacja
jednorazowa na pierwsze wyposazenie w srodki obrotowe. Dodatkowo nalezy zaznaczyc, ze stosownie
do art. 16 ust. 2 pkt 4 ufp, wysokosc dotacji jednorazowej na pierwsze wyposazenie w srodki obrotowe
okresia organ stanowi^cy jednostki samorz^du terytorialnego, tworz^c samorz^dqwy zaklad budzetowy.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.), powiat jako organizator publicznego transportu
zbiorowego, moze realizowac przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie
samorz^dowego zakiadu budzetowego. Stosownie do art. 6-7 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu
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rozwoju przewozow autobusowych o charakterze uzytecznosci publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123),
srodki Funduszu przeznacza si§ na dofinansowanie realizacji zadah wtasnych organizatorow w zakresie
przewozow autobusowych o charakterze uzytecznosci publicznej przez doptat^ do ceny usiugi, zwan^
dale] "doptat^". Dofinansowanie udzielone ze srodkow Funduszu nie stanowi dotacji w rozumieniu
art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Zatem otrzymane przez Powiat dofinansowanie ze srodkow Funduszu nie b^dzie stanowic dotacji, a jego
wysokosc nie b^dzie uwzgl^dniana przy obliczaniu llmitu, o ktorym stanowi art. 15 ust. 6 ufp.

Jednoczesnie pragn^ podkreslic, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, ktora nie posiada uprawnieh do dokonywania powszechnie obowi^zuj^cej wyktadni
przepisow prawa.
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