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W zwiazku z pismera z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr SKF-3320-07/2010 w sprawie
wydatkow, ktore nie wygasaj% z upiywem roku budzetowego w zwiajzku z realizacja^
projektow wspoifinansowanych ze srodkow z budzetu Unii Europe] skiej - Ministerstwo
Finansow uprzejmie informuje:
Przepis art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 2140 z pozn. zm.), ktora weszla w zycie z dniem 1 stycznia 2010 r.,
stanowi, iz niezrealizowane kwoty wydatkow budzetu jednostki samorza^du
terytorialnego, z zastrzezeniem ust. 2 i 4, wygasaja^ z upiywem roku budzetowego.
Jednoczesnie, w mysl ust. 2 tego artykulu, organ stanowiajcy jednostki samorzajdu
terytorialnego moze ustalic, w drodze uchwaly, wykaz wydatkow, do ktorych nie stosuje
sie_ przepisu ust. 1 oraz okreslic ostateczny termin dokonania kazdego wydatku uj^tego
w tym wykazie w nastf pnym roku budzetowym.
W ust. 2 tego artykulu ustawodawca okreslii, iz w wykazie ujmuje si§ wydatki zwiazane
z realizacja^umow:
1) w sprawie zamowienia publicznego;
2) ktore zostan% zawarte w wyniku zakonczonego post^powania o udzielenie
zamowienia publicznego, w ktorym dokonano wyboru wykonawcy.
Jednakze, ust. 4 tego artykulu wskazuje jednoznacznie, iz ostateczny termin dokonania
wydatkow, ktore nie wygasaja^ z upiywem roku budzetowego, uplywa 30 czerwca roku
naste_pnego.
Jak wynika z powyzszego, zgodnie z brzmieniem art. 263 w/w ustawy o finansach
publicznych, w budzecie jednostki samorzajiu terytorialnego nie przewidziano
wydatkow, ktore nie wygasaja^z mocy ustawy.
Natomiast, w swietle przepisow powyzszej ustawy o finansach publicznych, nie
wyklucza si? mozliwosci ustalenia wykazu wydatkow, ktore nie wygasajq. z upiywem
roku budzetowego, Jednakze po speinieniu warunkow, o ktorych mowa w w/w art. 263
ust. 2.
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W obowi^zuja^cym stanie prawnym Ministerstwo Finansow nie jest uprawnione do
wydawania wiajza^cych interpretacji przepisow z zakresu fmansow publicznych. Nadzor
nad dzialalnosciq. jednostek samorzajdu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej
sprawujq. regionalne izby obrachunkowe. W swietle ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.),
w zakresie objejym nadzorem i kontrolaj izby obrachunkowe prowadza^w szczegolnosci
dzialalnosc informacyjna^ i instruktazow%.
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Do wiadomosci:

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
ul. Grabowa 3
40-172 Katowice

Sirona 2 z 2

