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Klelce, dnia 10.08.2020 r.

Pani Dorota Lukomska

Burmistrz St^orkowa

Szanowna Pani Burmistrz, wnlosklem z dnia 13.07.2020 roku, dor^czonym na adres Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w dacle 14.07.2020 roku, zwrocHa si? Pani o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Czy srodki z Funduszu Solidarnosciowego Osob Niepetnosprawnych w ramach zadania „Uslugl Opiekuncze dia
Osob Niepetnosprawnych - edycja 2020" stanowi^ dochod jednostki samorz^du terytoriainego i powinny bye
ujmowane w budzecie Gminy (co si? z tym wi^ze wykazywane
w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-28S) czy poza budzetem (ewidencja analityczna tyiko w MGOPS jako jednostki
realizuj^ce])?

OdpowiadajXc na to pytanie, wskazac nalezy na nast?puj^ce okolicznosci.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018 r. o Solidarnosciowym Funduszu (Dz. U.

z 2018 r. poz. 2192 ze zm.), dale] u.s.f. - do srodkow przekazanych z Funduszu jednostkom samorz^du
terytoriainego nie stosuje si? art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz^du
terytoriainego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 i 2161). Jak wynika z art. 8 ust. 3 ustawy
0 dochodach jednostek samorz^du terytoriainego - dochodami jednostek samorz^du terytoriainego mog^ bye
srodki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odr?bnych przepisow. Zatem powotane wyze] przepisy
wprost wskazuj^ ze srodki uzyskane z Solidamokiowego Funduszu nie stanowi^zrodta dochodow Gminy.

Stosownie do postanowieh art. 17 oraz 18 ust 1 u.s.f. - jednostki samorz^du terytoriainego realizujsice
zadania wynikaj^ce z umow, o ktorych mowa w art. 13 ust. 9, s^^ obowi^zane do posiadania wyodr?bnlonego
rachunku bankowego dIa srodkow Funduszu, prowadzenia wyodr?bnionej ewidencji ksi?gowej otrzymanych
srodkow i dokonywanych z tych srodkow wydatkow. Srodki Funduszu na realizacj? programow oraz zadari, o
ktorych mowa w art. 6, przekazywane s^na wyodr?bniony rachunek bankowy i stanowi^koszty Funduszu.

Powyzsze przepisy potwierdzaj^ ze otrzymane srodki na podstawie umowy podpisanej z Wojewodq^winny bye
uj?te na wyodr?bnionym rachunku bankowym poza budzetem gminy. Wpfyw srodkow oraz dokonywanie z nich
wydatkow nalezy ewidencjonowac wyi^cznie w jednostce realizuj^cej zadanie,
tj. Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej.

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