
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    OPOLU

Uchwała nr  13/68/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 5 sierpnia 2004 r.

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1  w związku z art. 11 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr
55, poz.577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r.
DzU nr 149, poz. 1454) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr
62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz.
1568) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć

uchwały nr XV/126/04 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej – pomostowej z powodu naruszenia art. 48 ust. 1
pkt 2 w zw. z art. 49 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 6 lipca 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono
uchwałę nr XV/126/04 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej – pomostowej w której treści, powołując w
podstawie prawnej legitymację art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” oraz art. 58 ust. 1 ustawy  o
samorządzie gminnym zawarto rozstrzygnięcia dotyczące m.in. materii:
− zaciągnięcia pożyczki długoterminowej pomostowej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do kwoty 486.000 zł z
przeznaczeniem na przejściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach
programu SAPARD związanych z realizacją zadania „Budowa wodociągu do wsi
Brzeziny oraz przebudowa stacji wodociągowej”,

− spłaty pożyczki którą przewidziano w budżecie gminy na 2005 rok.
Jak wynika z złożonych w sprawie wyjaśnień (pismo Fn 0717/57/2004) sygnowanych
przez Wójta Gminy uruchomienie pożyczki ma nastąpić w 2005 roku, jak również w tym
okresie nastąpi jej spłata w całości. Wynika to z harmonogramu rzeczowo-finansowego

przyjętego i akceptowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

które to dane były znane Radzie w momencie podejmowania uchwał; w związku z

powyższym, iż przedmiotowe wydatki będą miały miejsce w 2005 roku stąd zostaną one

ujęte dopiero w planie wydatków 2005 roku jak również zostaną ujęte w tym okresie

przychody z tych pożyczek. Potwierdzeniem wskazanych intencji Rady jest fakt, iż na tej

samej sesji podjęto uchwałę korygującą plan inwestycji wieloletnich na lata 2004-2006 z

którego jednoznacznie wynika, iż wydatki ze środków SAPARD zostaną poniesione w 2005

roku.
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy
przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zaciągania długoterminowych
pożyczek i kredytów. Jednak legalność rozstrzygania przez radę gminy w powyższej
materii uwarunkowana jest regulacjami ustawy o finansach publicznych, normującymi
zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności
powołać należy regulacje art. 48 ust. 1 pkt 2 oraz art. 49 ustawy o finansach publicznych
odpowiednio stanowiące, iż :
– gmina może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie wydatków nieznajdujących

pokrycia w planowanych dochodach,
– suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty określonej w

budżecie gminy.
Zatem jak wynika z powyższego możliwość podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki zasadniczo zdeterminowana jest wymogiem uprzedniego sytuowania w uchwale
budżetowej planowanych przychodów i związanych z nimi wydatków. W tym miejscu
przywołując dyspozycję art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych podkreślić wszakże należy, że:
− (ust. 2 pkt 1) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki,

− (ust. 3) uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki
samorządu terytorialnego.

Tym samym z uwagi na strukturę uchwały budżetowej określoną art. 124 ustawy o
finansach publicznych w ustalonym stanie  faktycznym w celu zbadania zgodności z
prawem przedmiotowej uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej – pomostowej
pożyczki na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „Budowa
wodociągu do wsi Brzeziny oraz przebudowa stacji wodociągowej” niezbędnym jest
odniesienie się do zapisów uchwały nr XV/129/04 Rady Gminy Rudniki z dnia 29 czerwca
2004 r. w sprawie zmian w Planie Inwestycji Wieloletnich na lata 2004-2006, która
rzutując na zapisy uchwały nr XII/94/04 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 stycznia 2004 r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok z późn. zm. ustala  harmonogram
realizacji zadania „Budowa wodociągu do wsi Brzeziny oraz przebudowa stacji
wodociągowej” na lata 2003-2005, w tym:

Finansowanie w latach – kwota w złŹródło finansowania Nakłady ogółem
2004 2005 2006

1) dotychczasowe nakłady
(dokumentacja, itp.)

2) środki własne
3) SAPARD
4) pożyczka z WFOŚiGW

35.180
164.400
485.600
170.000
855.180

38.400

146.250

126.000
485.600
23.750

Jak wynika z powyższego realizacja przedmiotowego zadania w części dotyczącej
finansowania środkami SAPARD nastąpi dopiero w roku 2005, a w uchwale budżetowej
na 2004 rok nie zaplanowano przychodów z tytułu pożyczek związanych z jego
wykonaniem, co   w ocenie Kolegium jednoznacznie wskazuje, iż przedmiotowa uchwała
o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej – pomostowej nie znajdując uzasadnienia w
postanowieniach uchwały budżetowej ( na 2004 r.) narusza art. 48 ust. 1 pkt 2 w zw. z art.
49 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
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Powyższa teza w świetle normatywnych regulacji  powoływanych uprzednio przepisów
ustawy o finansach publicznych znajduje również potwierdzenie w linii orzeczniczej
Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. sygn. akt I SA/Wr 1201/00 z dnia 6 marca
2002 r.), którego zdaniem  z istoty regulacji art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych wynika, że zaciągnięta pożyczka musi  być przeznaczona na finansowanie

wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach samorządu

terytorialnego. Skoro zaś w uchwale budżetowej ani ewentualnie w uchwałach

późniejszych zmieniających pierwotną uchwałę budżetową nie przewidziano wydatków w

kwocie (zaciąganej pożyczki) nie znajdując pokrycia w planowanych dochodach to tym
samym nie było podstaw do podjęcia uchwały o zaciągnięciu pożyczki.    

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


