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Pan Dariusz Czechowski

Starosta Wtoszczowski

Szanowny Panie Starosto, wnioskiem z dnia 29.10.2019 r., dor^czonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Klelcach w dacie 30.10.2019 roku, zwrbcit si? Pan o udzielenie odpowiedzi na
pytanie:

- czy Powiat Wloszczowski, przed zawarciem umowy z wykonawc^w 2019 r. powinien otrzymac od Gmin
uchwaly o udzleleniu pomocy finansowej na rok 2020 i 2021 podj?te przez Rady Gmin partycypuj^cych
w kosztach oraz zawarte z tymi Gminami umowy dotacji, a takze czy powinien mlec podpisane umowy
z Wojewod^na dofinansowanie wydatkdw z Funduszu Drog Samorz^dowych?
Z opisu stanu faktycznego wynika, ze Powiat na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministr6w
listy 0 przyznaniu dofinansowania w ramach FDS, w sierpniu 2019 roku wprowadzii do WPF 3 zadania
wieloletnie do realizacji w latach 2019-2021. Do WPF po stronie dochodow wprowadzcno dotacje
w wysokoSci zadeklarowanej przez poszczeg6lne gminy oraz Srodki z FDS, zas po stronie wydatkdw
cabsc srodkdw przeznaczonych na wykonanie zadah. Wydatki w 2019 roku b?dq, pokryte z dochoddw
wlasnych Powiatu oraz srodkow FDS.

Odpowiadajqc na to pytanie, wskazac nalezy na nast?pujqce okoliczno^ci.
Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorz^du terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.), kompetencje do
podejmowania decyzji w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej j.s.t. na realizacj? jej zadan nalezy
do organu stanowi^cego. Uchwaly te okreslaj^wol? organu stanowi^cego do przeznaczenia wydatkdw

na realizacj? pomocy finansowej, ze wskazaniem celu (zadania) obj^tego pomocq^craz kwoty pomocy.
Zatem w 2019 roku - przed zawarciem umowy przez Powiat z wykonawc^(zaci^ni?ciem zobowi^zania,
w  tym dotycz^cego lat przyszlych), powinny by6 podj?te przez Rady Gmin uchwaly
0 udzleleniu pomocy finansowej oraz zawarte przez Powiat z tymi Gminami umowy dotacji, o ktdrych

stanowi art. 220 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Przedmiotowe umowy w zakresie udzielenia pomocy finansowej od Gmin stanowid b?d^ realne i pewne
zrodlo finansowania planowanych do zaciqgni?cia zobowi^zah finansowych przez Powiat otrzymuj^cy
pomoc finansow?..
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W ocenie Izby r6wniez umowa z Wojewod^ na dofinansowanie wydatkow z Funduszu Drog
Samorz^dowych winna bye podpisana przed zawarciem umowy z wykonawc^. Jednakze w tej sprawie
naiezy uzyska6 stosown^ informacj^ od Wojewody.

Jednoczesnie pragn? podkresIi6, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, kt6ra nie posiada uprawnleh do dokonywania powszechnie obowi^zuj^ce] wykiadni
przepisow prawa.
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