REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KIELCACH

Kielce, dnia 16.10.2020 r.
WI.54.57.2020

Pan Marek Łukaszek
Wójt Gminy Dwikozy

Szanowny Panie Wójcie, wnioskiem z dnia 24.09.2020 roku, doręczonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 25.09.2020 roku, zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi na
pytania:
1. Czy prawidłowe jest ujęcie w planie wydatków udzielenie przez Gminę dotacji na wkład własny dla
stowarzyszenia w § 6199?
2. Czy dotacja udzielona i wypłacona przez Gminę Dwikozy w październiku 2020 roku może być
przeznaczona przez beneficjenta dotacji (stowarzyszenie) na refundację wydatków kwalifikowalnych,
poniesionych w ramach projektu przez Stowarzyszenie, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu ze
środków unijnych, także przed podpisaniem umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, np. w maju
2020 roku?
Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o udzielenie wyjaśnienia wynika, że Gmina
zamierza udzielić dotacji na wkład własny dla 2 stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie Gminy
Dwikozy na wykonanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków RPO Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektów już się rozpoczęła, a jedno ze stowarzyszeń
poniosło już pierwsze wydatki kwalifikowalne zgodnie z umową o dofinansowanie projektu unijnego.
Odpowiadając na postawione pytanie, wskazać należy na następujące okoliczności.
Ad 1. Podziałki klasyfikacyjne paragrafów wydatków określa załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra
Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedno OZ.U. z 2014 r. poz. 1053
ze zm.). Zgodnie z § 619 z odpowiednią czwartą cyfrą ujmuje się w nim dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Zatem planowana do udzielenia dotacja na wkład własny dla stowarzyszenia winna być wykazana
w § 6199.
Ad 2. Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedno
Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), dalej uJp. - wydatki związane z realizacją programów i projektów
finansowanych ze środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są dokonywane zgodnie
z procedurami określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich
wykorzystaniu.
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Ponadto procedury określone wart. 184 ust. 1 u.f.p., dotyczą procedur określonych w umowie między
beneficjentem a Instytucją Zarządzającą.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), podstawę
systemu realizacji programu operacyjnego mogą stanowić w szczególności przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, wytyczne, szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, opis systemu
zarządzania i kontroli oraz instrukcje wykonawcze zawierające procedury działania właściwych instytucji.
Wskazane wyżej przepisy, w tym postanowienia RPOWŚ na lata 2014 - 2020 oraz postanowienia umowy
między beneficjentem a Instytucją Zarządzającą mają pierwszeństwo przed stosowaniem innych
przepisów krajowych w zakresie wydatkowania środków publicznych na realizację programów i projektów
finansowanych ze środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Zatem możliwe jest udzielenie i wypłacenie dotacji na refundację wydatków kwalifikowalnych, zgodnie
z umową o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, w tym także wydatków poniesionych przed
podpisaniem umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni
przepisów prawa.
Z poważaniem
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