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Pan Dariusz Skiba
Burmistrz Bodzentyna

Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 14.09.2020 roku, doręczonym na adres
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 14.09.2020 roku, zwrócił się Pan o udzielenie
odpowiedzi na pytanie:
Czy Gmina może wykorzystać w/w środki na udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia, które
prowadzi Szkołę Podstawową, mimo że Gmina nie jest organem prowadzącym dla tej szkoły?

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o udzielenie wyjaśnienia wynika, że Gmina
zamierza wykorzystać środki o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w
sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja
celowa zostanie przeznaczona na rozbudowę szkoły (wydatki majątkowe).

Odpowiadając na postawione pytanie, wskazać należy na następujące okoliczności.
Jak wynika z powołanego we wniosku o udzielenie wyjaśnienia § 2 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr 102 z dnia
23 lipca 2020 r w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu
terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 ze zm.), środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza
się na wsparcie, w postaci środków finansowych, kierowane dla gmin.
Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakażnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze
zm.), w Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zwany dalej
"Funduszem", w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19, o którym mowa wart. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568).
Zgodnie zaś z art. 2 ust. 2 powołanej wyżej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. przez przeciwdziałanie COVID-
19" rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem
rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych,
choroby, o której mowa w ust. 1. Zatem środki Funduszu mogą być przeznaczone na realizację zadań
inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2
marca 2020 r.
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Stosownie do art. 65 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r., środki Funduszu mogą być
przeznaczane zarówno na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19, jak również na zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Zgodnie z art. 65 ust. 8 tej ustawy, finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora.
Zatem wsparcie dla gminy ze środków Funduszu, może być przeznaczone m.in. na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, jednostkom spoza sektora
finansów publicznych.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni
przepisów prawa.
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