
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA
W    OPOLU

Uchwała nr  14/71/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 13 sierpnia 2004 r.

Na  podstawie art. 20 ust. 1 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) Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

u w z g l ę d n i a

odwołanie Zarządu Powiatu w Nysie od uchwały nr 308/2004 z dnia 28 lipca 2004 r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o

możliwości spłaty kredytu przez Powiat Nysa (w wysokości 2.000.000 zł z

przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu SAPARD).

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

Pismem FB.I.0718-2/04 z dnia 19 lipca 2004 r. Zarząd Powiatu w Nysie

przywołując legitymację art. 49 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wniósł do

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu

w wys. 2.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu SAPARD.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałą nr 308/2004 z dnia

28 lipca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Nysa (w

wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu

SAPARD) odmówił wydania opinii stwierdzając, iż wskazany przez wnioskującego jako

podstawa działania przepis art. 49 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowiąc, że "w

przypadku ubiegania się przez jednostką samorządu terytorialnego o udzielenie kredytu

lub pożyczki, a także w przypadku zamiaru emisji przez jednostkę samorządu

terytorialnego papierów wartościowych, Regionalna Izba Obrachunkowa, na wniosek

jednostki samorządu terytorialnego, wydaje opinię o możliwości spłaty kredytu lub

pożyczki lub wykupu papierów wartościowych" w ustalonym stanie faktycznym nie

znajduje zastosowania.

Zdaniem Składu Orzekającego z treści wniosku jak i z postanowień przedłożonej, a

zawartej w dniu 26 maja 2004r., umowy nr 310-13/1/II/5/S2X/2004 kredytu w rachunku

kredytowym w walucie polskiej na realizację zadania inwestycyjnego remont i budowa

dróg powiatowych (nr 1602 na odcinku Złotogłowice-Prusinowice oraz nr 27-530 (1530

O) Korfantów-Rudziczka w Korfantowie ul. Kościuszki) określonych w umowach pomocy

finansowej zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w

Warszawie  z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych-Program SAPARD

zawartą pomiędzy Powiatem Nysa a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka

Akcyjna (I Oddział w Nysie) bezsprzecznie wynika, że Powiat Nysa przedmiotowy kredyt
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już zaciągnął.  Tym samym w ocenie Składu w przedmiotowej sprawie etap "ubiegania

się" o udzielenie przedmiotowego kredytu Zarząd Powiatu Nysa już zamknął - umowa o

kredyt została zawarta w dniu 26 maja 2004 r., a więc przed wystąpieniem przez Powiat

dnia 19 lipca 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z wnioskiem o

wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu, a zatem wydanie opinii w przedmiotowej

sprawie na tym etapie realizacji kredytu zdaniem Składu stało się bezprzedmiotowe oraz z

uwagi na zaistniałe, a opisane wyżej okoliczności, pozbawione jest legitymacji z art. 49

ust. 2, którego dyspozycja nie dotyczy materii występowania z wnioskiem o wydanie

opinii o możliwość spłaty kredytu już zaciągniętego.

Skład Orzekający odnotował w kontekście istotnej rozpiętości czasowej podejmowanych

przez Zarząd Powiatu w Nysie czynności (podpisanie umowy - 26.05.2004 r.; wystąpienie

z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu - 19.07.2004 r.), iż uprzednia,

tj. przed złożeniem przedmiotowego wniosku, identyfikacja przez Zarząd Powiatu w Nysie

jako prawnie tożsamych zakresów opiniowania  przez składy orzekające:

- możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu

terytorialnego (art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych),

- możliwości spłaty kredytu w przypadku ubiegania się przez jednostką samorządu

terytorialnego o udzielenie kredytu ( art. 49 ust.2 ustawy o finansach publicznych),

w sposób oczywisty nie znajdowała uzasadnienia.

W dniu 4 sierpnia 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono

odwołanie Zarządu Powiatu w Nysie od uchwały nr 308/2004 z dnia 28 lipca 2004 r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o

możliwości spłaty kredytu przez Powiat Nysa (w wysokości 2.000.000 zł z

przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu SAPARD), w którego treści

zawarto twierdzenie, iż samo podpisanie umowy kredytu nie stanowi jeszcze o jego

udzieleniu, czyli zaciągnięciu. Zdaniem wnoszącego odwołanie analiza treści umowy nr

310-13/1/II/5/S2X/2004 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawartej w

dniu 26.05.2004 r. wykazuje, iż umowa ta jest typową umową warunkową, bowiem w § 1

zapisano, iż Bank udziela kredytobiorcy kredytu na warunkach w niej określonych.

Warunki dla uruchomienia środków z tytułu kredytu zostały taksatywnie określone w § 22

ust. 1 umowy; wymienia się w tym przepisie sześć warunków, m.in. w pkt 5 – uzyskanie

pozytywnej opinii RIO dotyczącej możliwości zaciągnięcia i spłaty przedmiotowego

kredytu. W odniesieniu do normatywnych regulacji zawartych w przepisach ustaw

podniesiono, iż:

− art. 13 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowiący o wydaniu na

wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego opinii o możliwości

spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych, nie określa terminu

(chwili)  złożenia takowego wniosku,

− art. 49 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nie wyklucza, biorąc pod uwagę

występujące w niniejszej sprawie okoliczności (warunkowość umowy kredytu, wymóg

uzyskania opinii rio) wydanie przez RIO w Opolu wnioskowanej opinii.

Dnia 9 sierpnia 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono

uzupełnienie do odwołania Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 4 sierpnia 2004 r., w którego

treści w istocie sygnalizując jedynie realne zagrożenie utraty przez Powiat Nyski dotacji z

SAPARD-u w wys. 700.000 zł zawarto ogólnikowe stwierdzenia sprowadzone do tezy, iż

przepisy ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych regulujące tryb i zasady

wydawania opinii przez skład orzekający regionalnej izby obrachunkowej nie zawierają

upoważnienia do odmowy wydania opinii.

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:
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W świetle powołanej przez wnoszącego odwołanie argumentacji dotyczącej

wykładni dyspozycji art. 49 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którą w

przypadku ubiegania się przez jednostkę  samorządu terytorialnego o udzielenie

kredytu lub pożyczki, a także w przypadku zamiaru emisji przez jednostkę

samorządu terytorialnego papierów wartościowych, Regionalna Izba Obrachunkowa,

na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, wydaje opinię o możliwości spłaty

kredytu lub pożyczki lub wykupu papierów wartościowych wstępnie podnieść należy,

iż dokonana przez Skład Orzekający w uchwale nr 308/2004 z dnia 28 lipca 2004 r.

wykładnia literalna normy prawnej powołanego przepisu w części dotyczącej

normatywnego sformułowania „w przypadku ubiegania się przez jednostkę  samorządu

terytorialnego o udzielenie kredytu lub pożyczki” znajduje uzasadnienie zarówno w linii

orzeczniczej Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu jak i

literaturze przedmiotu (np. C. Kosikowski, Z. Szpringer, Finanse Publiczne Komentarz do

ustawy z dnia 26 listopada 1988 r., Zielona Góra 2000, s. 143) akcentującej, iż jeśli

jednostka samorządu terytorialnego będzie ubiegać się o kredyt lub pożyczkę, regionalna

izba obrachunkowa na wniosek jednostki samorządu terytorialnego wydaje opinię o

możliwości spłaty kredytu lub pożyczki.

Przywołując w tym miejscu art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe określający istotę umowy

kredytu oraz uwzględniając całokształt regulacji Rozdziału 5 „Kredyty i pożyczki

pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań” stwierdzić należy, iż akcentowany w

odwołaniu zapis § 22 ust. 1 pkt 5 umowy nr 310-13/1/II/5/S2X/2004 kredytu w rachunku

kredytowym w walucie polskiej z dnia 26 maja 2004 r. świadczący o jej warunkowym

charakterze nie zmienia istoty zakresu przedmiotowego etapu „ubiegania się o kredyt”,

gdyż ten niezależnie od jakichkolwiek warunków określonych umową może być

identyfikowany jedynie do momentu jej podpisania.

Kolegium zastrzegając, iż poza przedmiotem rozpatrywanej materii są kwestie dotyczące

zgodności z prawem przedmiotowej umowy odnotowuje, iż nawet w aktualnym kształcie

jej postanowień ze szczególnym uwzględnieniem  zapisu w § 22 ust. 1 pkt 5 istniała

możliwość zgodnego z art. 49 ust. 2 ustawy o finansach publicznych sposobu realizacji

zawartych postanowień związana ze złożeniem przez Zarząd Powiatu w Nysie wniosku o

wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu przed jej podpisaniem 26.05.2004 r. Z akt

sprawy jednoznacznie wynika, iż przyczyną tego stanu rzeczy było prawnie

nieuzasadnione utożsamianie przez Zarząd Powiatu zakresów opiniowania  przez składy

orzekające:

- możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu

terytorialnego (art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych),

- możliwości spłaty kredytu w przypadku ubiegania się przez jednostką samorządu

terytorialnego o udzielenie kredytu ( art. 49 ust.2 ustawy o finansach publicznych).

W świetle powyższego oczywistym wydaje się stwierdzenie, iż 19 lipca 2004 r. Zarząd

Powiatu w Nysie występując o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu w trybie art.

49 ust. 2 ustawy o finansach publicznych uchybił powoływanej legitymacji prawnej, stąd

też twierdzenia podniesione w odwołaniu dotyczące zarzutu uchylenia się Składu

Orzekającego od wydania opinii merytorycznej nie zasługują na uwzględnienie. Również

poza prawnym zakresem ram odwołania pozostawić należy sygnalizowane w odwołaniu

realne zagrożenie utraty przez Powiat Nyski dotacji z SAPARD-u w wys. 700.000 zł,

gdyż zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym w zw. z § 5

uchwały nr XIX/167/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie

zaciągnięcia kredytu długoterminowego Zarząd Powiatu w Nysie odpowiedzialny jest za

wykonywanie uchwał Rady, stąd też konsekwencje zaistniałego stanu rzeczy (możliwość

utraty dotacji) mogą rzutować jedynie na dokonaną ocenę sposobu wykonania cyt.

uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez
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powołany organ wykonawczy powiatu, do czego uprawniona jest wyłącznie Rada

Powiatu.

W świetle powyższego odrzucając w całej rozciągłości argumentację podniesioną

przez Zarząd Powiatu Nyskiego w odwołaniu od uchwały nr 308/2004 z dnia 28 lipca

2004 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii

o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Nysa (w wysokości 2.000.000 zł z

przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu SAPARD) Kolegium postanowiło

jednak uwzględnić odwołanie stwierdzając, co następuje:

Jak zawarto na wstępie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

dokonując literalnej wykładni dyspozycji art. 49 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

podjął uchwałę nr 308/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty

kredytu przez Powiat Nysa (w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację

zadań w ramach programu SAPARD), w której treści rozstrzygnął o odmowie wydania

opinii z uwagi na brak przesłanek do rozpatrzenia sprawy w trybie wskazanym przez

wnioskującego, tj. art. 49 ust. 2 powoływanej uchwały. W aspekcie przedmiotowym

rozstrzygnięcie Składu Orzekającego uznać należy za uzasadnione i umocowane zarówno

w  linii orzeczniczej Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu jak

i literaturze przedmiotu zawierającej komentarze do uprzednio powoływanych dyspozycji

norm prawnych. Jednak Kolegium Izby jako organ odwoławczy rozpatrując dany stan

faktyczny uprawnione jest do suwerennej oceny stopnia naruszenia norm prawnych, w tym

określenia charakteru  dokonania czynności z naruszeniem art. 49 ust. 2 cyt. ustawy,  tj.

wystąpienia przez Zarząd z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu  po

terminie warunkującym jego zgodne z prawem rozpatrzenie.

 Uwzględniając ratio legis powoływanego przepisu jakim jest w istocie formalno-prawne

określenie przez regionalne izby obrachunkowe limitu możliwego kształtowania długu

jednostki samorządu terytorialnego (faktycznej oceny zdolności kredytowej dokonuje

bowiem potencjalny kredytodawca) w ustalonym stanie faktycznym stwierdzone

naruszenie powołanych uprzednio norm prawnych zdaniem Kolegium należy ocenić jako

nieistotne, co implikuje możliwość prawnie skutecznego dokonania czynności złożenia

wniosku po upływie zakreślonego przepisem zdarzenia rzutującego na termin jego

wniesienia.

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

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu jako

kończącej postępowanie w sprawie odwołania od opinii Składu Orzekającego nie

przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Przewodniczący Kolegium


