
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    O P O L U

U c h w a ł a      Nr    18/80/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 1 października 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 jedn.- 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 ,  ż e

uchwała nr XXVIII/196/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie

zmian w budżecie miasta na 2004 r. została podjęta z naruszeniem art. 51 ust. 1 ustawy o

samorządzie gminnym oraz art. 109 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 4

ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i art. 111 ust. 2 pkt 1

ustawy o finansach publicznych.

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 29 października 2004 r. w sposób

wskazany w uzasadnieniu.

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

W trybie określonym dyspozycją art. 90 ustawy o samorządzie gminnym do Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXVIII/196/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r., w której treści

zasadniczo dokonano zmiany uchwały budżetowej w części dotyczącej dz. 700 „Gospodarka

mieszkaniowa” w aspekcie zmniejszenia planu:

− wydatków bieżących z tyt. zakupu towarów i usług w rozdziale 70004 „Różne jednostki
obsługi gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 4.497.429 zł oraz rozdziale 70095 „Pozostała

działalność” o kwotę 1.425.000 zł,

− dochodów budżetu w § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” o kwotę

6.140.000 zł.

Ponadto w przedmiotowej uchwale dokonano zmniejszenia innych wydatków budżetowych

(117.571 zł), rozchodów (§ 991 – 200.000 zł) oraz przychodów (§ 951 – 100.000 zł).

Jak zawarto w uzasadnieniu do uchwały zmiany w budżecie miasta na 2004 rok wynikają z

aktualnego sposobu zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta Brzeg.

W związku z założeniem, że mieszkaniowym zasobem gminy zarządzać będzie podmiot

wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w budżecie na 2004 rok przyjęte zostały

planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem tego

zadania przez budżet miasta w całości.
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W związku z unieważnieniem przetargu na zarząd zasobem gminy, zgodnie z zawartą umową

z MZMK Sp. z o.o. wpływy z czynszów za najem i dzierżawę lokali stanowią przychody spółki

z których finansowane są w całości koszty związane z utrzymaniem zasobu.

W wyniku takich rozliczeń wygospodarowane środki z przychodów MZMK na remonty

budynków mieszkalnych w roku 2004 wynoszą 1.665.000 zł. Remonty finansowane z budżetu

miasta po zwiększeniu z rezerwy o 117.571 zł stanowić będą kwotę 140.000 zł. Po stronie

przychodów (100.000 zł) i rozchodów (200.000 zł) koryguje się zapisy w uchwale budżetowej

dotyczące udzielenia pożyczki dla zarządcy wyłonionego w przetargu na pokrycie kosztów

dostawy mediów nieopłaconych przez najemców.

W wyjaśnieniach sygnowanych przez Skarbnika Miasta (sygn. Fn I 3364/83/04 z

17.09.2004 r.) stwierdzono nadto, iż umowa zawiera zapisy pozabudżetowego finansowania

zadania związanego z gminnym zasobem mieszkaniowym (…) Pozabudżetowe finansowanie

podyktowane było zabezpieczeniem  interesu Gminy przed zaciąganiem w imieniu Gminy

przez zarządcę zobowiązań nie znajdujących pokrycia w uzyskanych wpływach z zasobu

mieszkaniowego, a także korzystniejszymi dla Gminy rozliczeniami podatku VAT. Budżet roku

2002 w wyniku realizacji wcześniejszej umowy o zarządzanie gminnym zasobem

mieszkaniowym uwzględniającej finansowanie budżetowe obciążony został zobowiązaniami w

wysokości 2 mln zł z tytułu nie uiszczonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych zaliczek.

Zarządca działający w imieniu i na rzecz Gminy zaciągał zobowiązania pod planowane

wydatki nie zważając na stopień realizacji dochodów, które zgodnie z umową winien był

pobierać. Zawierając umowę oparto się na wnioskach wynikających z opinii prawnej

Instytutu Studiów Podatkowych prof. Modzelewskiego z których wynikało, że przepisy

ustawowe nie wprowadzają ograniczeń co do sposobu rozliczeń między gminą a zarządcą

gminnym zasobem mieszkaniowym oraz że dochodami z majątku gminy są kwoty, które

zgodnie z umową przekazywane są na rachunek gminy. (…) Pomimo pozabudżetowego

finansowania Gmina na bieżąco kontroluje finansowanie zasobu mieszkaniowego w oparciu o

przedkładane sprawozdania zarządcy oraz sprawując nadzór właścicielski nad Spółką, w

której posiada 100% udziałów.

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem sytuowanego w Rozdziale 6 Gminna gospodarka finansowa art.

51 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę

finansową na podstawie budżetu gminy. Powyższa norma o charakterze ustrojowym znajduje

również potwierdzenie w zapisach ustawy o finansach publicznych, która określając zasady

dysponowania środkami publicznymi stanowi w art. 109 ust. 3, iż podstawą gospodarki

finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest uchwała budżetowa.

W tym miejscu identyfikując materialny zakres przedmiotu budżetu przywołać należy

dyspozycję art. 109 ust. 2 ustawy o finansach publicznych definiującą budżet jednostki

samorządu terytorialnego jako roczny plan:

1) dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki;

2) przychodów i wydatków:

a) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków

specjalnych,

b) funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego.

 Powołane regulacje w świetle akcentowanych w literaturze przedmiotu zasad:

− zupełności budżetu – postulującej objęcie budżetem wszystkich dochodów i wydatków
jednostki samorządu terytorialnego,

− jedności budżetu – odnoszącej się do konieczności ujęcia dochodów i wydatków
budżetowych w jednym akcie budżetowym oraz do zakazu łączenia dochodów

budżetowych pochodzących z poszczególnych tytułów z wyszczególnionymi wydatkami,
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jednoznacznie wykluczają możliwość pozabudżetowego finansowania zadania związanego z

gminnym zasobem mieszkaniowym poprzez wzajemną kompensację wierzytelności oraz

zobowiązań gminy i podmiotu zarządzającego (MZMK Spółka z o.o. Brzeg).

Podnosząc, iż dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki

samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze niewątpliwie należy

utożsamiać z zakresem dyspozycji art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego (źródłami dochodów własnych gminy są dochody z majątku gminy)

stwierdzić należy, iż przeznaczenie ww. środków publicznych na wydatki, o których mowa w

art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (przeznaczone na realizację zadań

określonych w ustawach, w szczególności na zadania własne jednostek samorządu

terytorialnego) w świetle powołanych regulacji w ustalonym stanie faktycznym może

odbywać  się jedynie na podstawie uchwały budżetowej. Tym samym podniesiona w

złożonych wyjaśnieniach przez gminę teza sprowadzona w istocie do twierdzenia, iż

możliwość pozabudżetowego finansowania przedmiotowego zadania może samoistnie

legitymować umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy gminą a podmiotem zarządzającym

MZMK Sp. z o.o. umocowana również w przedłożonej opinii prawnej dotyczącej

analogicznego stanu (Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, opinia

prawna z 10.02.2000 r. dotycząca rozliczeń z tytułu zarządzania mieniem komunalnym) –

zdaniem Kolegium nie zasługuje na uwzględnienie,  gdyż powszechnie przyjęta hierarchia

norm prawnych nie przewiduje możliwości modyfikowania na drodze czynności

cywilnoprawnych zapisów ustaw określających zasady gospodarowania środkami

publicznymi.

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

Kolegium wskazuje, iż usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić poprzez ujęcie w treści

uchwały budżetowej odpowiednich dochodów i wydatków związanych z finansowaniem

gminnego zasobu mieszkaniowego.

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.

Przewodniczący Kolegium


