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Uchwała nr   26 / 72/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 16 listopada  2011 r. 
 

Na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.- Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. 

Dz.U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz.U. nr 149, poz. 1454; 

z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz.U. nr 14, poz. 114, Dz.U. nr 64, poz. 565, Dz.U. nr 

249, poz. 2104; z 2009 r. nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 238, poz. 1578) Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu, 

 

s t w i e r d z a  

 
w § 2 pkt 2 uchwały nr XIV/76/2011 Rady  Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  

25 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego na 2011 rok w części dotyczącej planowania w Załączniku nr 2 „Zmiana planu 

wydatków majątkowych budżetu powiatu na 2011 r.„ w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 

85111 Szpitale ogólne, dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji   i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 

w wysokości 642.005 zł -  naruszenie art. 115 ust. 3 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy   

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z  2011 r. Nr 112, poz. 654).  

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do dnia 5 grudnia 2011 r.  

w sposób wskazany w uzasadnieniu. 

 

U z a s a d n i e n i e  
 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XIV/76/2011 Rady  

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu i 

zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2011 rok.  

Przywołując przepisy art. 12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym,  
oraz art. 211 i art. 212 ustawy o finansach publicznych, Rada Powiatu postanowiła o 

zaplanowaniu w § 2 pkt 2 w/w uchwały w części dotyczącej Załącznika nr 2 „Zmiana planu 

wydatków majątkowych budżetu powiatu na 2011 r.„  w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 

85111 Szpitale ogólne, dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji   i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 

w wysokości 642.005 zł. 

W uzasadnieniu do uchwały zawarto zapis, iż „w rozdziale 85111- Szpitale ogólne zwiększa 

się plan dotacji na wydatki inwestycyjne (§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 

finansów publicznych- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Kędzierzynie-Koźlu na wydatki związane z zrefinansowaniem kosztów poniesionych w 2010 

roku na zakup ambulansów typu S w związku z utratą kontraktu na ratownictwo medyczne i 
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konieczności zwrotu środków pozyskanych z UE na zakup ambulansów) realizowane przez 

Starostwo Powiatowe o kwotę 642.005 zł.” 

W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego, pismem nr FN.3040.127.2011.WT.  

z dnia 9 listopada 2011 r. Starosta Powiatu złożył wyjaśnienia odnoszące się do nieuwzględnienia 

kwot dotacji dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu w Załączniku nr 3 do uchwały „Zmiana planu 

dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu na 

2011 r.” oraz do podstaw planowania dotacji na zadania majątkowe w rozdziale 85111 

klasyfikacji budżetowej. Wskazano m.in. że Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Kędzierzynie –Koźlu zakupił 2 ambulanse na podstawie  zawartej umowy nr 136/IV/10  a faktury 

zapłacone zostały w dniu 7 lipca 2010 r.  

 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 16 listopada 2011 r. stawił się 

przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego, który podtrzymując złożone organowi 

nadzoru wyjaśnienia z dnia 9 listopada 2011 r. wskazał dodatkowo, iż karetki na które zostało 

udzielone dofinansowanie z UE są ujęte w ewidencji  SPZOZ i obecnie wykorzystywane  są 

przez ten podmiot w ramach swojej działalności. Jednocześnie zauważono, iż: „każda 

inwestycja ma dwa aspekty: rzeczowy i finansowy. Przedmiotowa inwestycja w aspekcie 

rzeczowym została wykonana w 2010 r. Jednak wpłata dofinansowania z Instytucji 

Zarządzającej wpłynęła w 2011 r., a zatem biorąc pod uwagę aspekt finansowy realizacja 

zadania zakończyła się w 2011 r. Ponadto 25 października 2011 r, została wydana decyzja o 

konieczności zwrotów środków. W związku z utratą środków unijnych aspekt finansowy na 

zrealizowane rzeczowo zadanie został wznowiony”.  

 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Stosownie do art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  dotacje są to podlegające 

szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 

przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów 

międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. 

 

Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 115 ust. 1  ustawy o działalności leczniczej  na 

realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1-6, podmioty wykonujące działalność 

leczniczą mogą uzyskać od jednostki samorządu terytorialnego, dotację w rozumieniu 

przepisów o finansach publicznych. 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą może zatem otrzymać w formie dotacji środki 

publiczne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: 

 1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup 

aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do 

realizacji tych zadań; 

 2) remonty; 

 3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego; 

 4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż 

wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

 5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych; 

 6) realizację programów wieloletnich. 
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Wysokość środków publicznych na zadania określone w pkt 1-3 ustalana jest m.in. w 

oparciu o planowany koszt realizacji zadania przy czym nie może przekroczyć wysokości 

kosztów koniecznych do realizacji całości zadania (art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o działalności 

leczniczej).  

 Sytuowana w ustawie o działalności leczniczej podstawa prawna dotowania podmiotów 

prowadzących działalność leczniczą przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczy zadań 

planowanych lub będących w realizacji. Planowanie zatem w budżecie Powiatu wydatku 

majątkowego (§ 6220 klasyfikacji budżetowej) w formie dotacji na inwestycję zakończoną w 

roku poprzednim, tj. w 2010 r. narusza wskazane wyżej przepisy.   
 

 
  W tym stanie Kolegium wskazuje, iż usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić poprzez 

usunięcie wskazanej w sentencji  dotacji z wydatków majątkowych budżetu powiatu.  

 

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym  

art. 12 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 


