
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA
W    O P O L U

U c h w a ł a    Nr   17/76/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 22 września 2004 r.

Na  podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jednolity - DzU z 2001 r. 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

s t w i e r d z a

w § 3 ust. 2 uchwały nr XXI/204/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w

sprawie zmiany budżetu powiatu nyskiego na 2004 rok naruszenie art. 110 ust. 2 pkt 3 i 4

ustawy o finansach publicznych polegające na nieprawidłowym określeniu okresu realizacji

programu i łącznych nakładów finansowych oraz wysokości wydatków ustalonych w roku

budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach w treści zał. nr 4 „Wydatki na programy i

projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE (plan wieloletni)”.

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 15 października 2004 r. w sposób

wskazany w uzasadnieniu.

w s k a z u j e

w § 1 uchwały nr XXI/204/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie

zmiany budżetu powiatu nyskiego na 2004 rok określenie symbolu paragrafu klasyfikacji

budżetowej niezgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

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

W dniu 30 sierpnia 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę

nr XXI/204/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu

powiatu nyskiego na 2004 rok, w której sytuowano w § 3 ust. 2 zał. nr 4 „Wydatki na

programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE (plan wieloletni)”

wykazujący brak wzajemnego powiązania pozycji okres realizacji – łączne nakłady z

wielkościami planu określającymi w poszczególnych latach poziom wydatków w części

dotyczącej zadań przyporządkowanych liczbom 1, 3, 4, 10, 11, 12, 19, 20, 21.

Jak wynika z wyjaśnień sygnowanych przez Skarbnika Powiatu (pismo z 20.09.2004 r. sygn.

FB.I.0718-20/04) rozbieżności dotyczące terminu realizacji zadań związane są z tym, iż

okresy realizacji ze względu na procedury związane są z bezkosztowym przygotowaniem

projektu do realizacji. Rozliczenia realizacji zadania mogą wystąpić w roku następnym po

sfinalizowaniu zadania i nie pociągają za sobą dodatkowych wydatków. Błędy rachunkowe

sum kosztów zostały poprawione i poprawiona wersja załącznika zostaje wprowadzona do

uchwały zmieniającej budżet. Z załączonego do wyjaśnień pisma sygnowanego przez

Naczelnika Wydziału Starostwa (Wydział Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Programów

Europejskich) merytorycznie odpowiedzialnego za przygotowanie przedmiotowego

załącznika wynika, iż:

1. L.p. – 1 łączna suma nakładów uwzględnia kwotę 46 tys. zł, która stanowi poniesione już

wydatki w roku 2004, natomiast w rubryce określającej wydatki w 2004 r. nie została ta
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kwota ujęta. Biorąc pod uwagę możliwość kwalifikowalności kosztów już poniesionych (w

zależności od programu UE) kwotę tą należy ująć w wydatkach planowanych na 2004 r.

Ostatecznie kwota w rubryce „2004” powinna wynosić 255 tys. zł (zwiększone o

brakujące 46 tys.).

2. L.p. 3 – zgodnie z przedstawioną propozycją Wydziału Edukacji Publicznej, Kultury,

Sportu i Turystyki w rubryce „2004” powinna znaleźć się kwota 40 tys. zł, a nie jak

podano w załączniku kwota 36 tys.

3. L.p. 4 – zgodnie z przedstawioną propozycją Wydziału Edukacji Publicznej, Kultury,

Sportu i Turystyki w rubryce „2006” powinna znaleźć się kwota 600 tys. zł, a nie jak

podano w załączniku 660 tys. zł. Łączne nakłady podano prawidłowo.

4. L.p. 21 – w pozycji łączne nakłady powinna znaleźć się kwota 264.037, co bilansuje kwoty

z lat 2004-2006.

5. L.p. 10, 11, 19, 20 – wskazane okresy realizacji zostały wykazane w takim wymiarze ze

względu na możliwe di wystąpienia procedury związane z bezkosztowym przygotowaniem

projektu do realizacji (opracowanie wstępnej dokumentacji – koncepcji, studium

wykonalności) oraz możliwością składania wniosków w roku poprzedzającym

finansowanie zadania. Możliwe jest również wystąpienie rozliczenia po realizacji

zadania, które może nastąpić w roku następnym po sfinansowaniu zadania, a nie pociąga

za sobą dodatkowych wydatków.

6. L.p. 12 – w tym zadaniu okres realizacji powinien być wskazany na lata 2004-2006 (jak w

pkt 5).     

 Ponadto w § 1 uchwały nr XXI/204/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w

sprawie zmiany budżetu powiatu nyskiego na 2004 rok określając poszczególne źródła

dochodów budżetu gminy przypisano im jedynie trzycyfrowe symbole paragrafu klasyfikacji

budżetowej.

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego stwierdzony brak wzajemnego powiązania

w zał. nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z

budżetu UE (plan wieloletni)”  w części dotyczącej pozycji okres realizacji – łączne nakłady z

wielkościami planu określającymi poziom wydatków w poszczególnych latach uniemożliwia

określenie na podstawie literalnych zapisów uchwały prawidłowych wzajemnych relacji

związanych z wyszczególnionymi pozycjami planu wydatków, co uznać należy za niezgodne

z powołaną  w podstawie prawnej legitymacją art. 12 pkt 5 ustawy o samorządzie

powiatowym oraz art. 109 i 124 ustawy o finansach publicznych.

Nadmienić przy tym  należy – w kontekście określenia treści przedmiotowego zał. nr 4 jako

planu wieloletniego – iż sumaryczna zgodność kwot „łącznych nakładów” i „wysokości

nakładów w poszczególnych latach budżetowych” jak również prawidłowo określony termin

realizacji zadania posiada istotne znaczenie dla oceny zgodności planowania wykraczającego

poza okres bieżącego roku budżetowego z dyspozycją art. 110 ust. 3 ustawy o finansach

publicznych obligującą do sytuowania w kolejnych uchwałach budżetowych nakładów na

uruchomiony program w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie. W tym

miejscu przywołując ust. 2 powołanej jednostki redakcyjnej wskazać należy, iż organ

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dla każdego programu winien określić:

1) nazwę programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z budżetu jednostki

samorządu terytorialnego,

2) jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą wykonanie programu,

3) okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe,

4) wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach.
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W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium wskazuje, iż usunięcie stwierdzonej

nieprawidłowości winno nastąpić poprzez określenie treści załącznika nr 4 uchwały nr

XXI/204/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu

powiatu nyskiego na 2004 rok w sposób umożliwiający wzajemne powiązanie

poszczególnych pozycji sytuowanych w jego treści.

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi

przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym art.

12 ust. 2  ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

W odniesieniu do określenia w § 1 uchwały nr XXI/204/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20

sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu nyskiego na 2004 rok poszczególnych

źródeł dochodów budżetu gminy jedynie trzycyfrowym symbolem paragrafu klasyfikacji

budżetowej wskazać należy, iż zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25

marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów  i wydatków oraz przychodów i

rozchodów klasyfikacja paragrafów dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego jest

czterocyfrowa. Tym samym sytuowanie w uchwale budżetowej Powiatu Nyskiego

trzycyfrowej klasyfikacji narusza powołaną regulację.

Przedmiotowy stan stosownie do brzmienia art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych uznać należy jako nieistotne naruszające prawo. Zgodnie z powołaną

dyspozycją w przypadku nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności

uchwały, lecz ogranicza się do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w części

dotyczącej nieistotnego naruszenia prawa 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


