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Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 25.11.2019 roku, dor^czonym na adres
Regionalriej Izby Obrachunkowej w Klelcach w dacie 26.11.2019 roku, zwrocil si? Pan o udzielenie
odpowiedzi na pytania:
1) Czy rozpocz?cie budowy oczyszczalnl ̂ ciekdw przekre^la mozliwosc dofinansowania tej budowy przez
Gmin? Stupia?

2) Czy przyznanle dotacji dla Gminy S?dzlsz6w stanowiloby naruszenie dyscypliny finansdw publicznych?
3) W jakiej formie Gminy Nasze maj^przekaza6 i przyj?.c pomoc finansow^na ten eel?

Z opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku o udzielenie wyjaSnienia wynika, ze Gmina S?dzisz6w
od 2018 roku realizuje budow? oczyszczalnl sciekow. Inwestycja b?dzie zakohczona w 2020 roku.
Oczyszczalnia b?dzie odbierac scieki z Gminy S?dzisz6w oraz Gminy Slupla J?drzejowska. Gmina
S?dzisz6w pocz?_wszy od 21 lutego 2017 roku zwracalasi? do Gminy Slupia J?drzejowska o partycypacj?
w kosztach budowy oczyszczaini, ale sprawa dotychczas nie zostala rozwi?.zana. Gmina Siupia
J?drzejowska stoi na stanowisku, ze nie moze udzielic dotacji celowej dla Gminy S?dzisz6w, poniewaz
inwestycja zostala juz rozpocz?ta.

Odpowiadajqc na to pytanie, wskazad nalezy na nast?puj?ce okolicznosci.
Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.) gminy mog?_zawiera6 porozumienia mi?dzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich
okreslonych przez nie zadan publicznych. Gmina wykonuj?.ca zadania publiczne obj?te porozumieniem
przejmuje prawa i obowi?.zki pozostalych gmin, zwi?.zane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te maj^
obowi?_zek udzialu w kosztach realizacji powierzonego zadania.
Stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzenlu w wod? i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tekst jedn. Dz. U. z2019 r. poz. 506 ze zm.), w razie wspolnego wykonywania
przez gminy zadania wlasnego dotycz?.cego zbiorowego odprowadzania sciekow, okreSlone w ustawie
prawa i obowictzki organow gminy wykonuj^ wlasciwe organy gminy wskazanej w porozumieniu
mi?dzygminnym.

Zawarcie porozumienia mi?dzygminnego winno bye poprzedzane etapem negocjacji pomi?dzy
zainteresowanymi gminami, w celu uzgodnienie przyszlej treki porozumienia. Po ustaleniu tresci
porozumienia rady zainteresowanych gmin podejmujq, uchwaly w sprawie jego zawarcia na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy o samorz?dzie gminnym. Zasady ustalania udzialu w kosztach realizacji zadah
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wynikajqz art. 46 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz^du terytorialnego {tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.). Zgodnie z jego tresci^ jednostka samorzqdu terytorialnego
realizuj^ca zadania z zakresu dzialanla innych jednostek samorz^du terytorialnego, na mocy porozumieii
zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od tych jednostek dotacje celowe w kwocie wynlkaj^cej
z zawartego porozumienia, o ile odr^bne przepisy nie stanowl^ inaczej. Porozumienia zawieraj^organy
wykonawcze. W wyniku zawarcia porozumienia jedna z gmin przejmuje okreslone zadania czy
kompetencje innej gmlny, na koszt gminy przekazujqcej zadania.

W ocenie Izby, zadanie wlasne Gminy Slupia J^drzejowska okreslone art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy
0 samorzqdzie gminnym, polegaj^ce na budowie oczyszczaini sciekow, moze bye reaiizowane na
podstawie porozumienia mi^dzygminnego zawartego z Gmina S^dziszow. Porozumienie takie moze bye
zawarte w trakeie realizacji przedmiotowej inwestycji. Gmina Slupia J^drzejowska moze przekazad
dotaej? eelow^dla Gminy S^dziszow na budow? oczyszczaini sciekow.

Zgodnie z art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 ze zm.), wykorzystanie dotacji nast^puje w szczegolnosci przez zaplat? za
zrealizowane zadania, na ktore dotacja byla udzielona. albo w przypadku gdy odr^bne przepisy stanowi^
0 sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie nast^puje przez realizacj? celow wskazanych
w tych przepisach. Jak wynika z powolanego wyzej przepisu, kazda dotacja ma sluzyc finansowaniu lub
dofinansowaniu realizacji zadaii publicznych. Dotacja celowa moze bye udzielona po dacie zawarcia
umowy na wykonanie zadania publicznego, na wydatki zwi^zane z jego realizacj^. §rodki z budzetu
gminy mog^ bye przekazane na zadanie, ktorego reailzacja rozpocz^a s\q przed dat^ zawarcia umowy
dotacyjnej i ktore nie zostalo sfinansowane srodkami wlasnymi dotowanej gminy przed dat^ zawarcia
umowy dotacyjnej. Przekazanie srodkow z budzetu gminy winno nastqpid zgodnie z postanowieniami
umowy, 0 ktorej stanowi art. 250 ustawy o finansach publicznych, okreslaj^cej tryb i zasady udzielenia i
rozliczenie tej dotacji.

Jednoczesnie informuj^, ze organem orzekaj^cym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansow
publicznych na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za
naruszenie dyscypliny finansow publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.) jest
w I instancji Komisja Orzekaj^ca przy Regionalnej izbie Obrachunkowej w Kielcach. Poza kompetencjami
RIO w Kielcach znajduje si? wi?c odpowiedz na wskazane na wst?pie pytanie dotycz^ce przedmiotu
naruszenie dyscypliny finansow pubiicznych.

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