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OSEK O UDZIELENIE WYJASNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA

\ \ PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

)dstawd>t)rawna:

1 ustawy z dnia 7pazdziernika 1992 o regiomlnych izbach oh}
(Dz. U. z 2016, poz. 561 z pozn. zm.)

, SEKRETARIAT
aamamm^ izby obraciiuxko
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A. ADRESAT WNIOSKU Wphm^b
n Z§19 zM

pouijis

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-5201 Ki^£e
3B. DANE WNIOSKODAWCY

L.dz.
3J3y

B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE dor^czono osobiac

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyd wla^ciwy kwadrat)

I J^jednostka samorzi{du tcrytorialnego 2. zwi^ek mi^dzygminny
4. zwi^ek, stowarzyszenie powiatdw 5. samorz^dowe jednostki organizacyjne

(w tym samorzqdowe osoby prawne)
dotacji)

3. stowai^szenie gmin, gmin i powiatow

6. beneficjenci dotacji z budZetbwjst
(w zakresie wykor^stania przyznanych

Nazwa pelna
Gmina Kielcc

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat

Kielce

Gmina

Kielce

Miejscowoii

Kielce

Ulica Nr domu Nr lokalu

Rynek

Kod pocztowy

25-303

Poczta

Kielce

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH Bl^D^CYCH

PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Naleiy \vskaza6 jednostki redakcyjne przepis6w \vraz z nazw^ aktu prawnego do kaidego zaistnialego stanu faktycznego lub zdaizenia pr^szlego
(bez przytaczania treici przepis6w)

1) ustawazdnia 17 grudnia2004r. o odpowiedzialno^ci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1440);

2) ustawa z dnia 13 wrze^nia 1996 r. o utrzymaniu c^sto^ci i porzqdku w gminach (Dz.U. z
2019 r. poz. 2010)

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEN PRZYSZLYCH
IPYTANIA (PYTAI^

Zasady i tryb ustalania opiat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikaj^ z ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2010). Zgodnie z art. 6r ust. 2 ww. ustawy z opiat pobranych za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Oznacza to, ze system gospodarowania odpadami komunalnymi
powinien si? samofinansowac. W zwi^zku z powyzszym opiaty za gospodarowanie odpadami
powinny bye ustalane w wysokosci zabezpieczaj^cej pokrycie kosztow funkcjonowania systemu,
ktore obejmuj^m.in. koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadow komunalnych,
2) tworzenia i utrzymania punktow selektywnego zbierania odpadow komunalnych,



3) obsiugi administracyjnej tego systemu,
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidiowego post^powania z odpadami komunalnymi.

W swietle powyzszego nie budzi w^tpliwosci, ze rada gminy podejmuj^c uchwai? w sprawie

ustalenia stawek optaty za gospodarowanie odpadami jest zobowi^zana do dokonania rzetelnej i

wnikliwej kalkulacji wysokosci stawek, tak aby pobierane opiaty pokrywaly rzeczywiste koszty

zwi^zane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami na terenie gminy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie

dyscypliny finansow publicznych (Dz.U. z 2019 f. poz. 1440), naruszeniem dyscypliny finansow

publicznych jest m.in. nieustalenie nalemosci jednostki samorz^du terytorialnego albo ustalenie

takiej naleznosci w wysokosci nizszej niz wynikaj^ca z prlwidlowego obliczenia.
Pytanie (pytania) pr2ypoiz^dkowane do stanu faktycznego (standw faktycznych) lub zdarzenia pizyszlego (zdarzen przyszlych) przedstawionego
wyZej

1. Czy ustalenie naleznosci Gminy Kielce z tytuhi oplat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w wysokosci nizszej niz wynikaj^ca z prawidiowego obliczenia, ktore ma na celu

zabezpieczenie kosztow realizacji zadania gminy, stanowi naruszenie dyscypliny finansow

publicznych ?

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy Prezydent Miasta Kielce moze

bye odpowiedzialny za naruszenie dyscypliny finansow publicznych w przypadku

nieprawidiowego ustalenia stawki oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w

wysokosci nizszej niz wynikaj^ca z prawidiowego obliczenia ?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAEEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytah) przedstawionego w cz^sci C.

1. Opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny zostac skalkulowane
w sposob zapewniaj^cy samofinansowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w gminie tj. na poziomie zapewniajqcym zrownowazenie dochodow z
wydatkami. Ustalenie oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokosci
ni^zej niz wynikaj^ca z prawidiowego obliczenia moze stanowic naruszenie dyscypliny
finansow publicznych.

2. Prezydent Miasta Kielce nie ponosi odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow
publicznych z tytuhi nieprawidiowego ustalenia oplat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, poniewaz ustalenie wysokosci ww. oplat nie stanowi kompetencji
Prezydenta Miasta Kielce.

Data wypelnienia wniosku

05.12.2019 r.

Imi? i nazwisko \vnioskodawcy lub osoby
upowainionej

Bogdan Wenta

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upowaZnionej .

Bogdan Wenta


