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Prezydent Miasta Kielce

Szanowny Panie Prezydencie, wnioskiem z dnia 07.08.2020 roku, dor^czonym na adres
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 10.08.2020 roku. zwrocH si? Pan o udzieienie
odpowiedzi na pytanie:
Czy istnieje mozliwosc rozdysponowania rezerwy celowej Prezydenta Miasta Kielce, utworzonej na
wydatki w zakresie zarz^dzania kryzysowego, w celu sfinansowania nagrod dla funkcjcnariuszy Strazy
Miejskiej w Kielcach, dodatkow specjalnych dla piel?gniarek zatrudnionych w domach pomocy spolecznej
w Kielcach w zwi^zku z 'wykonywaniem przez nich czynnosci polegaj^^cych na przeciwdziaianiu
COVID-19 oraz dodatkow dla pracownikow Urz?du Miasta w Kielcach, obstuguj^cych interesantow?

W ocenie izby, mozliwym jest uruchomienie srodkow pochodzsicych z rezerwy celowej na
zarz^dzanie kryzysowe na nagrody oraz dodatki do wynagrodzeh dla osob wskazanych we wniosku
0 udzieienie wyjasnienia wwarunkach wyst?powania COVID-19.

W art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegoinych rozwi^zaniach zwiqzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem c6vip-19, innych chorob zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.), dalej ustawa COVID-19,
zdefiniowano poj?cie przeciwdzialania COVID-19 -jako wszelkie czynnosci zwiqzane ze zwalczaniem
zakazenia, zapobieganiem rozprzestrzenlaniu si?, profilaktyk^ oraz zwalczaniem skutkow, w tym
spolecznp-gospodarczych, choroby, o ktorej mowa w ust. 1.
Ustawa wskazuje, iz obecnie mamy do czynienia z sytuacji kryzysow^. Czynnosci podejmowane przez
funkcjcnariuszy Strazy Miejskiej, piel?gniarki zatrudnione w domach pomocy spolecznej oraz
pracownikow Urz?du Miasta, zwi^zane ze zwalczaniem zakazenia, zapobieganiem rozprzestrzenlaniu
si?, profilaktyk^oraz zwalczaniem skutkow COVID-19 mogctbycfinansowane ze srodkow pochodz^cych
z rezerwy celowej na zarz^dzanie kryzysowe.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzq^dzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1398 ze zm.), dalej u.z.k. - zarz^dzanie kryzysowe to dzialalnosc organow administracji
publicznej b?d^ca elementem kierowania bezpieczehstwem narodowym, ktora polega na zapobieganiu
sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych
dzialah, reagowaniu w przypadku wyst^ienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutkow oraz
odtwarzaniu zasobow i infrastruktury krytycznej.
W art. 3 pkt':1 tej ustawy zdefiniowano poszczegolne elementy tworzpce definicj? zarz^dzania
kryzysowego, w tym sytuacj? kryzysow^ rozumian^ jako sytuacj? wptywaj^c^ negatywnie na poziom
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bezpieczehstwa ludzi, mienia wznacznych rozmiarach lub srodowiska, wywotujELC^znaczne ograniczenia
w dzialaniu wiasciwych organow administracji publicznej ze wzgl^du na nieadekwatnosc posiadanych sit
1 srodkow.

Czynnosci podejmowane przez pracownikow wymienlonych w pytaniu Pana Prezydenta, zwi^zane
z przeciwdziataniem COVlD-19 wskazuj^ ze mamy do czynienia ■ z-sytuacj^ w ktorej podmioty
odpovwedzialne za bezpieczehstwo ludzi maj^ prawo do dziatan daj^cych si? zakwalifikowac jako
zarz^dzanie kryzysowe w rozumieniu u.z.k.
Zatem mozliwym jest rozdysponowanie rezerwy celowej na zarzctdzanie kryzysowe w celu cz?sciowego
sfinansowania wydatkow na wynagrodzenia pracownikow w zwi^zku z wykonywaniem przez nich
czynnosciami polegaj^cymi na przeclwdziataniu COVID-19, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy COViD-19,
albowiem podejmowane czynnosci stanowiq^ element dziatania w ramach zarz^dzania kryzysowego
wzaistniatej sytuacji kryzysowej.

Jednoczesnie pragn? podkresiic, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej izby Obrachunkowej
w Kielcach, ktora nie posiada uprawnieh do dokonywania powszechnie obowi^zujq.cej wykiadni
przepisow prawa.
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