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Katowice, dnia 25 czerwca 2018 r.

Pan
Ryszard Stefaniak
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Częstochowa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 kwietnia 2018 r. informuję, że w myśl
art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2018 r. poz. 519 z późn. zm.), finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, może polegać na udzielaniu dotacji celowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z budżetu gminy na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, m.in. osób fizycznych. Na podstawie ww. przepisu, organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego podejmują uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania
oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych
z zakresu ochrony środowiska. Wobec powyższego, środki na realizację inwestycji, należy
wydatkować zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto, należy zaznaczyć, iż bez względu na
wartość środków przekazanych beneficjentowi realizacja ww. zadań, w ujęciu globalnym,
zawsze stanowić będzie dla gminy inwestycję.
Celem udzielanych dotacji jest osiągnięcie efektu ekologicznego oraz poprawa stanu
środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców, wynikających z zanieczyszczenia
środowiska. Zatem, przedmiotem dotacji jest realizacja zadania inwestycyjnego i w związku
z tym, zasadne wydaje się przekazanie środków na inwestycje.
Wobec powyższego, prawidłowym będzie zaklasyfikowanie wydatków z budżetu
gminy na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w § 623 - „Dotacje celowe
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, z odpowiednią
czwartą cyfrą, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).
Należy jednak zauważyć, że powyższe stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach nie ma charakteru wiążącego.
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