
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA
W    OPOLU

Uchwała nr 19/82/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 13 października 2004 r.

Na  podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 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

w s k a z u j e

w uchwale nr XXV/230/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 września

2004 r. w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie umowy na realizację projektu „eurząd dla

mieszkańca Opolszczyzny” naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy o samorządzie

gminnym oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 i art. 117a ustawy o finansach publicznych.

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

W dniu 15 września 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

doręczono uchwałę nr XXV/230/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8

września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie umowy na realizację projektu

„eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”, w której treści powołując w podstawie prawnej

legitymację zarówno przepisów powszechnie obowiązujących (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i”

ustawy  o samorządzie gminnym i art. 111 ust. 2 pkt 5 oraz art. 117a ustawy o finansach

publicznych) jak i  uchwały nr XXIII/224/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 30

czerwca 2004 r.  w sprawie przystąpienia gminy Strzelce Opolskie do realizacji projektu

„eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” zawarto rozstrzygnięcia dotyczące:

− wyrażenia zgody Burmistrzowi Strzelec Opolskich na zawarcie umowy z

Województwem Opolskim dotyczącym realizacji ww. projektu „eurząd dla mieszkańca

Opolszczyzny”,

− udzielenia dotacji w wys. 105.897 zł Samorządowi Województwa na sfinansowanie

kosztów niekwalifikowanych oraz jako wkład własny wspólnie realizowanego projektu

„eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”, dotacja ta będzie przekazywana w latach:

2004 – 2.579 zł; 2005 – 3.009 zł; 2006 – 100.309 zł,

− udzielenia Samorządowi Województwa nieoprocentowanej pożyczki na

prefinansowanie wspólnie realizowanego projektu, pożyczka ta zostanie przekazana w

2006 roku.

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego przedmiotowe zadanie sytuowane zostało jako

element wieloletniego planu inwestycyjnego uchwałą nr XXV/231/04 Rady Miejskiej w

Strzelcach Opolskich z dnia 8 września 2004 r.

W złożonych w sprawie wyjaśnieniach sygnowanych przez Skarbnika Gminy podniesiono,

iż normatywna podstawa działania organu stanowiącego wyrażona w treści przywołanych
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w uchwale art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 111 ust. 2

pkt 5 i art. 117a ustawy o finansach publicznych znajduje uzasadnienie,  bowiem jak

wynika z kalendarium realizacji zadania wprawdzie w roku budżetowym 2004 nie zachodzi

konieczność udzielenia pożyczki, ale takie zobowiązanie powstanie w 2006 roku z chwilą

podpisania umowy o przystąpieniu do projektu”, taki zapis zdaniem Skarbnika był

koniecznym i wskazywać ma Radzie Miejskiej, że w 2006 roku taki rozchód będzie miał

miejsce i trzeba będzie zabezpieczyć środki na ten cel.  Ponadto w ocenie składającego

wyjaśnienie jest to forma pomocy finansowej o charakterze zwrotnym dla innej jednostki

samorządu terytorialnego pozwalającej na realizację przez Województwo Opolskie

zadania własnego danej jednostki samorządu terytorialnego.

Obecni na posiedzeniu Kolegium przedstawiciele Gminy Strzelce Opolskie w

osobach Skarbnika i Radcy Prawnego podtrzymali wyjaśnienia pisemne z dnia 20 września

br. o których mowa wyżej akcentując nadto intencyjny charakter uchwały, która w

zasadzie pozbawiona elementów konstytutywnych w istocie zawiera jedynie normy

deklaratoryjne powiązane na płaszczyznach:

− ustrojowej - z uchwałą nr XXIII/224/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z 30

czerwca 2004 r.  w sprawie przystąpienia gminy Strzelce Opolskie do realizacji

projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”,

− gospodarki finansowej - z uchwałą nr XXV/231/04 Rady Miejskiej w Strzelcach

Opolskich z dnia 8 września 2004 r. w sprawie wieloletniego programu

inwestycyjnego.

Jak stwierdził Radca Prawny wystarczającą podstawą prawną do podpisania umów i

zobowiązań w roku budżetowym jest uchwała nr XXIII/224/04 Rady Miejskiej w Strzelcach

Opolskich, jednak musiałoby to znaleźć odzwierciedlenie w budżecie.  Podniesiono

ponadto, że wspomniana wyżej pożyczka jak i dotacja dla Województwa Opolskiego

traktowana jest przez organy gminy Strzelce Opolskie jako pomoc finansowa udzielona

Województwu Opolskiemu w związku z wykonywaniem zadań publicznych w drodze

współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego, o którym mowa jest w art.

10 ustawy o samorządzie gminnym.

 W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez

organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza

prawo w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej

nieważności bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za

ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do

rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów gminy

zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania

uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego,

przepisów Prawa materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów

regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.

SA/Wr  949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).

Akcentując w tym miejscu tezę, iż podstawą aktu normatywnego organu stanowiącego

jednostki samorządu terytorialnego musi być wyraźne upoważnienie ustawowe zawarte w

ustawie szczególnej adekwatne do materii rozstrzyganej przez uchwałę, przywołać jednak

należy stanowisko powołanego Sądu wyrażone w wyroku z dnia 13 listopada 2003 r.

(sygn. akt I SA/Wr 1901/03), zgodnie z którym jednakże nawet błędne przywołanie

podstawy prawnej w treści podjętej uchwały nie może stanowić o jej nieważności, jeżeli

istnieje norma kompetencyjna zezwalająca na podjęcie takiej uchwały.
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W kontekście identyfikacji materii przedmiotowej uchwały nr XXV/230/04  jako „w

istocie intencyjnej”, która w znaczeniu konstytutywnym została rozstrzygnięta przez Radę

Miejską w Strzelcach Opolskich odpowiednio z chwilą podjęcia uchwał nr XXIII/224/04 z

30 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia gminy Strzelce Opolskie do realizacji projektu

„eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” oraz nr XXV/231/04 z dnia 8 września 2004 r. w

sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego, zdaniem Kolegium uzasadnionym jest

zatem twierdzenie o istotnej rozbieżności pomiędzy przywołaną podstawą prawną a

zakresem stanowienia zawartym w badanej uchwale.

Zgodnie z przywołanym w podstawie prawnej kwestionowanej uchwały art. 18 ust. 2 pkt 9

lit. „i” ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy

ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez Wójta

(Burmistrza) w roku budżetowym. Kolegium odnosząc przyjętą podstawę prawną do treści

kwestionowanej uchwały nie dopatrzyło się w decyzji Rady Miejskiej treści wynikających

z przyjętej podstawy prawnej tzn. decyzji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

dotyczącej ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez

Burmistrza Strzelec Opolskich w roku budżetowym, gdyż te w konsekwencji sytuowania

zadania w uchwale nr XXV/231/04 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie wieloletniego

programu inwestycyjnego znajdą odzwierciedlenie w budżecie roku 2006, na co wszakże

zwrócili uwagę obecni na posiedzeniu przedstawiciele Gminy Strzelce Opolskie. Zatem

treść rozstrzygnięcia rozmija się więc w sposób jednoznaczny z przyjętą podstawą prawną

a poprzez to narusza wspomniany wyżej art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy o samorządzie

gminnym, który z uwagi na zakres dyspozycji art. 124 ustawy o finansach publicznych

może być utożsamiany jedynie jako element stanowiącej podstawę gospodarki finansowej

gminy uchwały budżetowej, a nie uchwały deklaracyjno-intencyjnej której przedmiot

zakreślono jako w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie umowy na realizację projektu

„eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.

Nie można także doszukać się treści rozstrzygnięcia w badanej uchwale odnoszonych do

przyjętych w podstawie prawnej art. 111 ust. 2 pkt 5 i art. 117a ustawy o finansach

publicznych, bowiem powołane przepisy stanowiąc o możliwości udzielania pomocy

rzeczowej lub finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego dotyczą stanu

odmiennego od przedmiotu regulacji uchwały związanego z realizacją zadania własnego

gminy w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego - na

podstawie umowy Samorząd Województwa otrzymuje od gminy dotację w wysokości

adekwatnej do wartości zadania gminy oraz pożyczkę na poczet przewidywanych do

otrzymania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium przyjmując kwalifikację

nieistotnego naruszenia prawa orzekło jak w sentencji.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych 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

przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


