
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    OPOLU

Uchwała nr    15/74/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 31 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. 79 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 1592; z 2002 r. DzU nr 23, poz.

220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz.

1806; z 2003 r. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055) Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Opolu

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć

§ 1 uchwały nr  XXI/221/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie

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

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w części dotyczącej znowelizowanego

brzmienia § 4 pkt 3 ustalającego jako zabezpieczenie kredytu udzielenie prawnego

zabezpieczenia w postaci klauzuli potrącenia wierzytelności Banku kredytującego z

rachunku bankowego Powiatu Nyskiego z powodu naruszenia art. 12 pkt 8  lit. „c” ustawy

o samorządzie powiatowym oraz art. 92 pkt 3  w zw. z art. 129 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych.

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

W dniu 24 sierpnia 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

doręczono uchwałę nr XXI/221/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w

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

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w której treści powołując w podstawie

prawnej legitymację art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy o samorządzie powiatowym zawarto

postanowienia nowelizujące dotychczasowe brzmienie § 4 uchwały nr XIX/167/04 Rady

Powiatu w Nysie, w tym ustalające w § 4 pkt 3 cyt. uchwały jako formę zabezpieczenia

kredytu udzielenie prawnego zabezpieczenia w postaci klauzuli potrącenia wierzytelności

Banku kredytującego z rachunku bankowego Powiatu Nyskiego.

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Sytuowana w Rozdziale 8 „Szczególne uprawnienia i obowiązki banków” ustawy

Prawo bankowe norma art. 93 ust. 1 stanowi, iż w celu zabezpieczenia wierzytelności,

które wynikają z czynności  bankowych, bank może żądać zabezpieczenia przewidzianego

w Kodeksie cywilnym i prawie wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie

krajowym i zagranicznym. W odniesieniu do sposobu ustalenia zabezpieczenia kredytu

określonego w § 4 pkt 3 przedmiotowej uchwały, Prawo bankowe w art. 93 ust. 2

wskazuje w szczególności, iż bank może potrącić ze swego długu wierzytelność, której

termin wymagalności jeszcze nie nadszedł, jeżeli podmiot będący dłużnikiem został
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postawiony w stan likwidacji, oraz we wszystkich tych przypadkach, gdy służy bankowi

prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności. Potrącenie

nie może być dokonane w zakresie, w jakim wierzytelność z rachunku bankowego została

zajęta jako przedmiot egzekucji należności z tytułu zobowiązań podatkowych.

Jak wynika z powyższego powołana norma art. 93 ust. 2 cyt. ustawy dotyczy

odmiennego (od sytuowanego w § 4 pkt 3 uchwały zabezpieczenia kredytu) stanu

prawnego, stąd też w kontekście przepisu art. 93 ust. 1 zawierającego odwołanie do

Kodeksu cywilnego  istotnym jest udzielenie odpowiedzi na zagadnienia związane

zarówno z prawną dopuszczalnością stosowania na podstawie reguł ogólnych formy

potrącenia w stosunkach bank (wierzyciel) – jednostka samorządu terytorialnego (dłużnik)

jak i możliwości transponowania powyższej formy zabezpieczenia wierzytelności na

zasady określające sposób dysponowania środkami publicznymi przez jednostkę

samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego gdy dwie osoby są jednocześnie

względem siebie dłużnikami  i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją

wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są

pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie

wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym

organem państwowym. Jak stanowi § 2 powołanej jednostki redakcyjnej wskutek

potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności

niższej.

Powołany stan prawny zdaniem Kolegium wyklucza zatem co do zasady możliwość

ustanowienia jako prawnej formy zabezpieczenia kredytu potrącenia z uwagi na

jednostronne określenie podmiotów zobowiązania jako uprawnionego (wierzyciel - bank) i

zobowiązanego (dłużnik – powiat), co eliminuje potrącenie jako dopuszczalną formę

zabezpieczenia kredytu. Niezależnie od powyższego na kanwie ustalonej linii orzeczniczej

Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącej możliwości ustalania zbliżonej do

potrącenia formy zabezpieczenia zaciąganego zobowiązania, tj. nieodwołalnego

pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym gminy, Kolegium zobligowane

jest podnieść, iż poza zakresem dyspozycji art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy o samorządzie

powiatowym (do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w

sprawach majątkowych dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów)

sytuować należy potrącenie jako formę zabezpieczenia kredytu również z uwagi na

szczególny tryb i kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego

dysponujących środkami publicznymi.

W tym miejscu uzasadnionym jest odniesienie powyższej tezy do linii orzeczniczej

Naczelnego Sądu Administracyjnego (m.in. wyrok NSA z dnia 5 listopada 1998 r. – sygn.

SA/Kr 824/98, wyrok z dnia 17 lutego 2000 r – sygn. akt I SA/Kr 861/98, z dnia 16 marca

2000 r. - sygn. akt I SA/Kr 557/99) jednoznacznie artykułującej, iż jednostka samorządu

terytorialnego jako osoba prawa publicznego realizuje określone przez ustawodawcę

funkcje publiczne w państwie w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność

prowadząc samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu, co jednak nie

oznacza pełnej dowolności - specyfika powiatu jako podmiotu publicznoprawnego nie

pozwala stosować wszystkich dopuszczalnych prawem cywilnym instytucji związanych z

zaciąganiem kredytów lub pożyczek.

Ustawodawca określając w art. 92 pkt 3 i 7 w związku z art. 129 ustawy o finansach

publicznych zasady prowadzenia przez powiat gospodarki finansowej wskazał, iż:

− dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie

finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z

planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny,
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− jedynie wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów

egzekucyjnych lub wyroków sądowych, mogą być dokonywane bez względu na poziom

środków finansowych zaplanowanych na ten cel.

W świetle powyższego, udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

podstawowym powiatu (czy też zastosowanie potrącenia) może pozbawić lub ograniczyć

możliwości realizacji przez powiat obowiązkowych zadań, co w istocie prowadziłoby do

dysponowania środkami publicznymi w sposób niezgodny z powołanymi przepisami.

Wykonując budżet Zarząd obowiązany jest stosować zasady wynikające z

postanowień art. 92 ustawy o finansach publicznych, a rachunkiem podstawowym powiatu

mogą dysponować wyłącznie osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu

powiatu na zasadach określonych w treści art. 48 ustawy  o samorządzie powiatowym.

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

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

przysługuje - na zasadzie art. 85 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za

pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej

doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


