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S.0003.2.2022.WO-K 

 

 

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ  

RADNEGO GMINY TUPLICE PANA JACKA KRAWCZYKA 

 

 

W odpowiedzi na interpelację wniesioną w dniu 3 lutego 2022 roku do Wójta Gminy 

Tuplice za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy Tuplice uprzejmie informuję,                   

że wypłacenie nagród pieniężnych lekarzowi i pielęgniarkom stanowiłoby wydatkowanie                     

z budżetu gminy środków publicznych. Wydatki ze środków publicznych powinny być 

dokonywane zgodnie z zasadami przewidzianymi w art.44 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.             

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). 

Pomijając w niniejszej sprawie pozostałe zasady należy zwrócić uwagę na zasadę 

legalności wydatków. Zgodnie z art.44 ust.2 ustawy jednostki sektora finansów publicznych 

dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.  

Z orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów nadzoru wynika,                                      

że planistyczną podstawą dokonania wydatku jest ustawa i uchwała budżetowa oraz plan 

finansowy jednostki sektora finansów publicznych (tutaj: gminy). Obok tej podstawy musi 

jednak istnieć podstawa merytoryczna, wynikająca z przepisów prawa materialnego, którymi 

mogą być zarówno przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak i zgodne z nimi przepisy 

prawa wewnętrznego, określające zasady ich przyznawania.  

W odniesieniu do każdego z poszczególnych rodzajów wydatków, np. na płace, premie, 

nagrody, emerytury, renty, zasiłki, alimenty, stypendia, a także na inwestycje, remonty, 

odszkodowania istnieją w zasadzie odrębne przepisy prawne. Obowiązują one jednostki sektora 

finansów publicznych przy dokonywaniu wydatków. Ich przestrzeganie jest też przedmiotem 

kontroli finansowej. 

Przykładem przyznawania przez organy gminy stypendiów i nagród są przepisy: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915)- 

art.90t ust.4; 

2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. 

zm.)- art.31 ust.3; 
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3. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)- art.7 ust.1; 

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1282 z późn. zm.)- art.36 ust.6. 

Aktualnie brak jest w przepisach prawa podstawy prawnej dla wydatkowania środków 

publicznych na nagrody dla lekarza i pielęgniarek za zaangażowanie w wykonywanie szczepień 

przeciwko Covid-19.  

Lekarz wykonuje w Tuplicach praktykę lekarza rodzinnego. Dla pacjentów świadczenia 

są nieodpłatne, ale lekarz otrzymuje w ramach kontraktu z NFZ wynagrodzenie za świadczenia. 

Podobnie wygląda sprawa szczepień przeciwko Covid-19. W ramach Narodowego Programu 

Szczepień, do którego lekarz przystąpił, szczepienia są dla pacjentów nieodpłatne, ale lekarz 

otrzymuje wynagrodzenie. Pomimo zawarcia umowy z NFZ na wykonywanie świadczeń 

zdrowotnych i szczepień praktyka lekarza rodzinnego jest prywatną działalnością. Lekarz nie 

jest pracownikiem samorządowym, więc nie można w stosunku do niego zastosować ustawy                

o pracownikach samorządowych. 

W związku z powyższym, nie jest możliwe wypłacenie lekarzowi i pielęgniarkom 

nagród pieniężnych. 

Z poważaniem  

/-/ Katarzyna Kromp 

Wójt Gminy 


