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Katowice, dnia 7 maja 2019 r.

Pan
Adam Wójtowicz
Wicestarosta Powiatu
Gliwickiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2019 r. informuję, iż zasady udzielania
wyjaśnień w kwestii stosowania przepisów o finansach publicznych zostały określone
w „Komunikacie w sprawie udzielania wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów
o finansach publicznych”, zamieszczonym na stronie www.katowice.rio.gov.pl. Zatem,
wniosek o udzielenie wyjaśnień winien być zawsze złożony na stosownym formularzu,
ze wskazaniem przepisów o finansach publicznych, wymagających wyjaśnienia.
Odnosząc się do przedstawionego zagadnienia wyjaśniam, że stosownie do treści
art. art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) powiat, na terenie którego funkcjonują
mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczowychowawcza, zawiera z powiatem właściwym do ponoszenia wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości
wydatków.
Zdaniem Izby, do porozumienia, o którym mowa w powyższym przepisie, nie mają
zastosowania przepisy ustaw ustrojowych dotyczące porozumień administracyjnych.
Zatem, porozumienie to należy traktować jako porozumienie o charakterze cywilnoprawnym.
Wobec powyższego, przekazywane na jego podstawie środki należy klasyfikować w budżecie
po stronie dochodów w §097 – „Wpływy z różnych dochodów”, natomiast po stronie
wydatków w §433 - „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego”, 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.). Zatem, Izba podtrzymuje
swoje stanowisko wyrażone w piśmie WA-023/56/18 z dnia 19 lipca 2018 r.
Należy jednak zauważyć, że powyższe stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach nie ma charakteru wiążącego.
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