
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA
W    O P O L U

U c h w a ł a    Nr   17/77/2004

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 uchwale nr XXI/220/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie

zmiany budżetu powiatu nyskiego na 2004 rok w części dotyczącej:

− zmniejszenia w § 2 planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i

kredytów krajowych w wys. 1.104.262 zł poniżej wielkości zaciągniętego zobowiązania z

tyt. kredytu w wys. 2.000.000 zł przyjętego uchwałą Rady Powiatu nr XIX/167/04 w

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, co implikuje brakiem zgodności

pomiędzy ww. uchwałami naruszając art. 49 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

− utworzenia w § 3 po stronie planu wydatków budżetu w dziale 758 „Różne rozliczenia”,

rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rezerwy celowej w wys. 433.130 zł na „pokrycie

braków z dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych”, co

narusza art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

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/220/04 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/220/04 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu

powiatu nyskiego na 2004 rok, w której treści dokonano m.in.:

− (§ 2) zmniejszenia planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

krajowych w wys. 1.104.262 zł,

− (§ 3) utworzenia po stronie planu wydatków budżetu w dziale 758 „Różne rozliczenia”,

rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rezerwy celowej w wys. 433.130 zł na „pokrycie

braków z dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych”,

Ponadto w § 1 przedmiotowej uchwały określono jedynie poprzez symbol trzycyfrowy

paragrafy dochodów klasyfikacji budżetowej.
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W odniesieniu do zmniejszenia planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i

kredytów krajowych w wys. 1.104.262 zł ustalono, iż w § 2 uchwały nr XV/108/03 Rady

Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Powiatu Nyskiego na 2004

rok przyjęto prognozę przychodów powiatu z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów

krajowych (§ 952 klasyfikacji budżetowej) w wys. 2.961.929 zł. Implikację powyższego

stanowiło zaciągnięcie przez Radę Powiatu w Nysie uchwałą nr XIX/167/04 z dnia 30

kwietnia 2004 r. (z późn. zm.)  kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000 zł.

Tym samym zmniejszając przedmiotową  uchwałą nr XXI/220/04 w sprawie zmiany budżetu

powiatu nyskiego na 2004 rok wielkość przychodów powiatu z tyt. zaciągniętych kredytów i

pożyczek krajowych o kwotę 1.104.262 zł ustalono po zmianach wielkość planu przychodu w

kwocie 1.857.667 zł, tj. poniżej kwoty zaciągniętego przez Radę kredytu długoterminowego

(2.000.000 zł).

Z wyjaśnień sygnowanych przez Skarbnika Powiatu (pismo sygn. FB.I.0718-18/04 z dnia

7.09.2004 r.) w sprawie utworzenia rezerwy celowej wynika, iż rezerwa celowa na pokrycie

niedoboru w podatku od osób fizycznych ma charakter wydatkowy. Jak zawarto m.in. w

uzasadnieniu powyższego stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi

podatek od osób fizycznych wpływa z miesięcznym przesunięciem w kwotach faktycznie

pobranych przez urzędy skarbowe. Minister Finansów ustala prognozy dla poszczególnych

powiatów, które wprowadzane są po stronie dochodowej budżetu i w ślad za tym co miesiąc

przesyła nieregularne transze; podatek za m-c grudzień wpływa w m-cu styczniu roku

następnego. Nie można ustalić w jakiej kwocie, gdyż zależy to od poboru tego podatku.

Zgodnie z wykładnią RIO w Opolu nie można samowolnie bez zgody Ministra obniżyć

prognozy. Strona dochodowa ze stroną wydatkową połączona jest tylko sumą bilansującą

(zrównoważenie budżetu).

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:

Stosownie do brzmienia art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  jednostki

samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery

wartościowe na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych

dochodach jednostki samorządu terytorialnego. Jak stanowi art. 49 ust. 1 cyt. ustawy suma

zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów

wartościowych, o których mowa w art. 48 ust. 1, nie może przekroczyć kwoty określonej w

budżecie jednostki samorządu terytorialnego. W tym stanie uznać należy, iż dokonane

przedmiotową uchwałą nr XXI/220/04 zmniejszenie planu przychodów z tyt. zaciągniętych

pożyczek i kredytów krajowych w wys. 1.104.262 zł powodujące określenie po zmianach

wielkości planu przychodu powołanego źródła w wys. 1.857.667 zł, tj. poniżej kwoty

zaciągniętego przez Radę uchwałą nr XIX/167/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.)

kredytu długoterminowego (2.000.000 zł) implikuje brakiem zgodności pomiędzy ww.

uchwałami naruszającym w konsekwencji art. 49 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W odniesieniu do ustalenia w § 3 uchwały po stronie planu wydatków budżetu w

dziale 758, rozdz. 75818 rezerwy celowej „na pokrycie braków z dochodów z tyt. udziału w

podatku dochodowym od osób fizycznych”  zdaniem Kolegium (w świetle dyspozycji art.

116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą rezerwy celowe są tworzone na

wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być

dokonany w okresie opracowywania budżetu) utworzonej rezerwy celowej nie można

utożsamiać z wydatkiem, gdyż jej cechą jest w istocie zabezpieczenie realności źródła

dochodu powiatu z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym skoro powyższy element uchwały budżetowej nie może być

identyfikowany z wydatkiem publicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach

publicznych uzasadnionym jest stwierdzenie naruszenia dyspozycji art. 116 ust. 2 ustawy o

finansach publicznych.
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Niezależnie od powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza, iż

podniesione przez Powiat twierdzenie, o tym iż zgodnie z wykładnią RIO w Opolu nie można

samowolnie bez zgody Ministra obniżyć  prognozy dochodu z tytułu udziału w podatku

dochodowym od osób  fizycznych nie zasługuje na aprobatę, bowiem w powołanej materii

organu nadzoru nie zajmował stanowiska, które uzasadniałoby powyższą tezę.

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium wskazuje, iż usunięcie stwierdzonej

nieprawidłowości winno nastąpić poprzez:

− doprowadzenie do zgodności planu przychodów z tyt. zaciąganych pożyczek i kredytów

krajowych (§ 952) z uchwałą Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

− uchylenie zapisu ustalającego rezerwę celową „na pokrycie braków z dochodów z tyt.

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych” i dokonanie odpowiednich zmian po

stronie planu wydatków budżetu.

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/220/04 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


