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Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy: oświadczenia Pana Senatora Kazimierza Kleiny

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 12 października 2021 r. znak BPS/043-31-1279/21 w sprawie
oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Kazimierza Kleinę podczas 31. posiedzenia
Senatu RP w dniu 8 października 2021 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.),
obowiązek zapewnienia środków finansowych podległym jednostkom, w tym powiatowym i
wojewódzkim inspektoratom weterynarii, ciąży na właściwym dysponencie części
budżetowej, tj. wojewodzie. Zatem w budżecie wojewody powinny zostać zabezpieczone
środki na sfinansowanie wynagrodzeń lekarzy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i wysokości
wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby
wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2018 r. poz. 129, z późn.
zm.). W przypadku niewystarczających środków, wojewoda, za pośrednictwem ministra
rolnictwa i rozwoju wsi, może wnioskować do ministra właściwego ds. finansów
publicznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 12
"Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania),
badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt,
produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez
Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji
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Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie
art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej". Należy podkreślić, że środki budżetowe
pochodzące z tej rezerwy celowej zostały rozdysponowane zgodnie z wnioskami
wojewodów.
Odpowiadając na pytania Pana Senatora Kazimierza Kleiny informuję, że zgodnie z
informacją Głównego Lekarza Weterynarii, na dzień 29 października 2021 r. Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Chojnicach posiadał zobowiązania związane z wypłatą należnych
wynagrodzeń dla wyznaczonych lekarzy weterynarii. Należy jednak dodać, że nowelizacja
ustawy budżetowej na 2021 rok zwiększyła środki budżetowe, które powinny zabezpieczyć
możliwość uregulowania powstałych zobowiązań. W dniu 28 października 2021 r.
przekazano stosowny wniosek o przeniesienie środków budżetowych, dzięki czemu, po
otrzymaniu pozytywnej decyzji Wojewody, zostaną uregulowane zobowiązania z tytułu
wypłaty zaległych wynagrodzeń oraz zostaną zabezpieczone środki na szacunkowo
wyliczone wynagrodzenia za wykonywanie czynności zleconych do końca bieżącego roku.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Wojewody Pomorskiego w tym zakresie, w ciągu
jednego dnia roboczego zostaną zapotrzebowane środki na zapłatę zaległych zobowiązań
i wypłacone w możliwie najkrótszym terminie. Z pozyskanych informacji wynika, że w
umowach zlecenia na wykonywanie zadań przez lekarzy weterynarii wskazywany jest
termin wypłaty wynagrodzenia w ciągu 14 dni od przekazania środków przez
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chojnicach.
Wydaje się, że w związku z obowiązującym systemem finansowania Inspekcji
Weterynaryjnej, wskazywanie konkretnej daty zapłaty za wykonaną pracę zleconą, nie
przyspieszy faktycznych wypłat za wykonywanie zadań zlecanych przez powiatowego
lekarza weterynarii.
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