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W związku z pismem Pana Nr WIAS-440-5/04, w sprawie ujmowania w budżetach jednostek 
samorządu terytorialnego niektórych wydatków, przychodów i rozchodów — Ministerstwo 
Finansów uprzejmie wyjaśnia: 

l. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) wprowadziła 
nowe zasady kierowania i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Ustawa wprowadza 
trójskładowy udział w partycypowaniu w koszcie utrzymania według ustalonej kolejności: 

- jako pierwsza opłatę ponosi osoba kierowana do domu pomocy społecznej w wysokości nie 
więcej niż 70% swojego dochodu własnego, 

- w drugiej kolejności małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeśli sytuacja materialna tych osób 
stwarza takie możliwości, 

- trzecia w kolejności jest gmina, która dopełnia opłatę osoby kierowanej do domu do pełnego 
kosztu, jeśli występuje taka potrzeba. 

 
Zgodnie z zasadami kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia opłat za pobyt 
mieszkańca gminy umieszczonego w powiatowym lub regionalnym domu pomocy społecznej, 
określonymi w ustawie o pomocy społecznej, mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu 
lub na jego rachunek bankowy, natomiast rodzina mieszkańca  wnosi opłatę do kasy lub na 
rachunek bankowy gminy. Jeśli mieszkaniec domu oraz jego rodzina nie wniosą opłaty za pobyt 
w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana 
do domu pomocy społecznej (art. 61 ust. 3). 
W przypadku kierowania mieszkańców gminy do domu pomocy społecznej prowadzonego przez 
inne jednostki samorządu terytorialnego, gmina przekazuje należne kwoty na rachunek 
właściwego domu pomocy społecznej. Opłatę tę gmina przekazuje przez § 4300 - Zakup usług 
pozostałych. 
 
Ponadto w myśl obowiązujących regulacji prawnych gminie, która wniosła opłatę na konto domu 
pomocy społecznej, w przypadku niewywiązania się osób do tego zobowiązanych, przysługuje 
prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. W związku z tym, gmina będzie 
mogła dochodzić swoich prawna drodze postępowania egzekucyjnego. Wpływy z tytułu zwrotu 
opłaty wniesionej zastępczo przez gminę będą stanowić jej dochód. 
 



2. Wydatki związane ze spłatą odsetek od pożyczek bądź kredytów zaciągniętych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego powinny być ujmowane następująco: 
 
dział 757 - „Obsługa długu publicznego", 
rozdział 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego", 
paragraf 807 — „Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 
wartościowych oraz pożyczek i kredytów". 

Zauważyć należy, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek innym 
jednostkom samorządu terytorialnego. Spłata pożyczki z reguły obejmuje również spłatę odsetek. 
Odsetki te ujmowane są w budżecie po strome wydatków w § 812 -„Odsetki od samorządowych 
pożyczek". 

Ponadto Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż w przygotowywanym rozporządzeniu 
Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i 
rozchodów w Załączniku Nr 3 - „Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków", 
wprowadzony zostanie również paragraf 812 w brzmieniu „Odsetki od pożyczek udzielonych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego", w którym ujmowane będą odsetki od pożyczek 
udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

3. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w 
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. 
Nr 68, poz. 634 z póz. zm.) w paragrafach: 

a) przychodowym 903 - „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" 
b) rozchodowym 963 - ,,Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" 

klasyfikuje się otrzymane pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów 
finansowanych w ramach środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu 
Spójności oraz spłatę tych pożyczek. 
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