
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    OPOLU

Uchwała nr 18/81/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 1 października 2004 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 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

s t w i e r d z a

naruszenie prawa w uchwale Nr XXII/135/04 Rady Gminy Walce z dnia 10 września 2004 r.

z powodu niezgodności z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity -

DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984,

nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr

116, poz. 1203) w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. nr 15, poz. 148; zm. Dz. U. nr 45, poz. 391, nr

65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851; z 2004 r. nr 19, poz. 177,

nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291).

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

wskazany w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Rada Gminy w Walcach podjęła w dniu 10 września 2004 r. intencyjną uchwałę Nr

XXII/135/04 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art 109

ustawy o finansach publicznych, w której zadeklarowała ujęcie w uchwale budżetowej gminy

Walce w roku 2005 zadanie pn. „zakup ultrasonografu z oprzyrządowaniem dla

Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach” i przeznaczenie na ten cel kwoty

56.750 zł. W piśmie z dnia 14 września 2004 r. (Nr 321/61/2004) Wójt Gminy wyjaśnił, że

uchwałę podjęto w związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie

złożono wniosek w sprawie sfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego pn. „wyposażenie Samodzielnego

Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem”. W

budżecie gminy, zgodnie z pismem Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 sierpnia 2004

r. skierowanym do beneficjentów programu, winna być zabezpieczona cała wnioskowana

kwota zakupu sprzętu USG, czyli 56.750 zł., a nie tylko udział własny gminy tj. 15.000 zł.



Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu ustaliło i zważyło, co następuje.

Rada Gminy w Walcach w dniu 12 września 2003 r. podjęła uchwałę Nr X/65/03 w

sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004 – 2007, którą następnie

zmieniła uchwałą Nr XVII/105/04 z dnia 2 marca 2004 r. w ten sposób, że wprowadziła do

wieloletniego programu inwestycyjnego pod poz. 7 zadanie pn. „zakup ultrasonografu dla

SPOZ w Walcach przeznaczając na ten cel środki z budżetu gminy w wysokości 15.000 zł.,

zaś z innych źródeł kwotę 35.000 zł. Łączna kwota na przedmiotowe zadanie, ujęta w

wieloletnim programie inwestycyjnym wyniosła 50.000 zł. Uchwała w sprawie wieloletniego

programu inwestycyjnego w tych częściach nie została przez Radę Gminy Walce zmieniona.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uznało, że uchwałą Nr

XXII/135/04 z dnia 10 września 2004 r. Rada Gminy Walce powołując w podstawie prawnej

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 109 ustawy o finansach

publicznych naruszyła prawo poprzez zawarcie w § 1 treści wykraczających poza regulacje

wyżej wymienionych przepisów. Wskazane w uchwale przepisy prawne stanowią o wyłącznej

właściwości Rady Gminy do uchwalania budżetu i jego zmian, który to budżet jest podstawą

gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zatem uchwałę tą należało uznać

jako dotyczącą budżetu i jego zmian, bowiem jak wskazano podstawa prawna jej podjęcia na

taką wyraźnie wskazuje. W zapisie § 1 tejże uchwały w istocie kreuje się wydatki na rok

przyszły w sytuacji, gdy prawo określa instrumenty (warunki) do kreowania wydatków na lata

przyszłe. Rada Gminy wprowadzając zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu w

trakcie roku budżetowego zobowiązana jest uwzględniać postanowienia art. 124 ustawy o

finansach publicznych. Przepis ten m.in określa wydatki związane z wieloletnimi programami

inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.

Oznacza to, że w budżecie Gminy Walce na 2004 r. koniecznym było wprowadzenie zmiany

polegającej na zmniejszeniu planu wydatków na wymienione zadanie, a w prognozie

wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego na rok 2005 rzeczoną kwotę uwzględnić

w pełnej wysokości. Zgodnie z postanowieniami art. 110 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych, uchwała budżetowa może określać oprócz limitu wydatków na okres roku

budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Limit wydatków na

wskazane zadanie został w budżecie na rok 2004 oraz w wieloletnim programie

inwestycyjnym określony, jednak treść przedmiotowej uchwały nie była zgodna z treścią

uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wskazuje, że stwierdzoną

nieprawidłowość należy usunąć poprzez uchylenie uchwały Nr XXII/135/2004 Rady Gminy

w Walcach z dnia 10 września 2004 r. i podjęcie stosownych decyzji zgodnie z przepisami

umożliwiającymi kreowanie wydatków na lata przyszłe.

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

W przypadku nie doprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi

przepisami prawa w zakreślonym terminie, Izba podejmie działania w trybie określonym w

art. 12 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Przewodniczący Kolegium


