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Pan Dariusz Skiba

Burmistrz Bodzentyna

Szanowny Panie BurmistRU, wnioskiem z dnia 15.11.2019 r., dor?czonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 15.11.2019 roku, zwrocil si? Pan o udzielenie odpowiedzi na

?zy Lina moze udzielic wsparcia finansowego §wi?tokizyskiemu Parkowi Narodowemu, a jeSli tak to
Ssu^TaScznetX^a; ze Park zwrocil si? do Gm-|ny z wnioskiem o
finansowego z uwagi na podjgte dzialania w zakresie zadah zwi?,zanych z ochron^ wartoS
przyrodniczych lub kulturowych regionu.

Odpowiadaj^cnatopytanie.wskazacnalezynanast^puj^ceokolicznosci. ^7
Jak wynika z art.Sa ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie p^yrody (tekst jedn. Dz

U z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), daiej uop - park narodowy jest paristwow^osob^ prawn? w rozumieni
art 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubiicznych. Zadania parkdw narodowych-i kataiog otwaJy, zawiera^drt. 8b uop, ktbry w szczegblnosci wskazuje na P—n,e d.^
ochronnych w ekosystemach parku narodowego, udost?pnianie parku narodowego oraz prowadzenie
Z SraTSp^'oktLiio Mdta pi^yclodbw parku narodowego. W ust. 1 tego
15 rodzajow przyctrodow, ktore s? przychodami parku narodowego. W ust. 2 r^liczono d°«owo 8
tvtulow ktore mog? bye przyctiodami parku narodowego. Wsrod nicti, t). w art. 8h ust. 2 pkt uop
Ssl t przychodami parku narodowego mog? byd dotacje z budzetdw jednostek samo^?
terytorialnego ptzeznaczone na realizacj? zadah zwi?zanych z ochron? wartosci przyrodniczych
kulturowych regionu.

Zqodnie z art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pubiicznych {tekst jedn.
Dz U z 2019 r poz. 869 ze zm.), daiej ufp, wydatki budzetu jednostki samorz?du terytorialnego s?
przeznaczone na realizacj? zadah okreslonych w odr?bnych przepisach. Takim odr?bnym prapisem )est
powolany wyzej art. 8h ust. 2 pkt 7 uop.
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Jednakze dotacje wskazane w art. 8h ust. 2 pkt 7 uop, nie stanowi^dotacji podmiotowych zdefiniowanych
w art. 131 oraz art. 218 ufp, albowiem nie zostaty tak okreSlone oraz dlatego, ze mog^ stanowid
dofinansowanie wydatkbw maj^tkowych parku narodowego. Zgodnle z trescl^ powolanych przepisow
dotacje pcdmlotowe obejmuj^ srodkl dia podmlotu wskazanego w odr^bnej ustawie lub w umowie
miedzynarodowej, wyl^cznle na dofinansowanie dziatalnosci biez^cej w zakresie okreslonym w odr?bnej
ustawie lub umowie mi?dzynarodowej. Z budzetu jednostki samorz^du terytoriainego mog^byc udzieiane
dotacje podmiotowe, o ile odr^bne ustawy tak stanowi^. Stosownie do art. 127 ust. 1 pkt lit. b) u p
przedmlotowa dotacja stanowi dotacjf celow^ zdetiniowan^jako srodki przeznaczone na finansowanie
lub dofinansowanie ustawowo okreslonych zadaii.

Na podstawie art. 126 ufp, ustalenie wysokosci dotacji, trybu rozliczenia, zakresu i trybu kontroli jej
wykorzystania oraz ewentualnie kontroli wykonania dotowanego zadania winno bye uregulowane
w umowie o udzielenie dotacji.

Jednoczesnie pragn? podkreSlic, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej izby Obrachunkowej
w Kieicach, ktora nie posiada uprawnien do dokonywania powszechnie obowi^zuj^cej wykladni
przepisow prawa.
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