
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA
W   OPOLU

Uchwała nr  19/83/2004
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 13 października 2004 r.

w przedmiocie odwołania od uchwały nr 400/2004 z dnia 20 września 2004 r. Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonej

przez Zarząd Powiatu Kluczborskiego  informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu

za I półrocze  2004 r.

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7

października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001r. nr 55,

poz.577, nr 154, poz.1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, poz.

1454)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

p o s t a n a w i a

oddalić odwołanie Zarządu Powiatu w Kluczborku od opinii Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawartej w uchwale nr 400/2004 z dnia 20

września 2004 r.

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

W dniu 6 października 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

wpłynęło odwołanie Zarządu Powiatu w Kluczborku (pismo znak FN.I-PP-

3100/Zarz/46/04 z dnia 4 października 2004 r.) od opinii Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Opolu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004

r. zawartej w uchwale nr 400/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Opolu z dnia 20 września 2004 r., w którego treści w istocie podniesiono:

− przesłanki odmiennego od ustalonego przez Skład Orzekający stanu faktycznego

dotyczącego potencjalnego stanu zadłużenia Powiatu związanego w szczególności ze

stanem zobowiązań SPZOZ w Kluczborku,

− argumentację sprowadzoną do twierdzenia, iż ustalona przez Skład Orzekający

szczegółowość zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

adekwatna do struktury opracowanej przez Zarząd informacji wyklucza możliwość

ujemnego (z zastrzeżeniami) wartościowania sentencji opinii uzasadnianego

pominięciem materii zadłużenia Powiatu w  kontekście stanu zobowiązań SPZOZ w

Kluczborku,

co zdaniem wnoszącego odwołanie winno implikować jego uwzględnieniem.

W świetle powyższego przywołać należy ustalenia dokonane przez Skład

Orzekający, z których wynika iż Zarząd Powiatu w informacji opisowej nie odniósł się do

stanu zobowiązań SPZOZ - których wysokość na dzień 30 czerwca 2004 r. ustalona na

podstawie sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i

gwarancji Rb-Z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez
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jednostkę samorządu terytorialnego wyniosła 18.930.698 zł (z tego zobowiązania

wymagalne 11.841.699 zł), a które w świetle dyspozycji art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30

sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 91, poz. 408 z późn. zm.) mogą

mieć bezpośredni wpływ na naruszenie określonych ustawą o finansach publicznych

limitów zadłużenia jednostki samorządu  terytorialnego.

W tym stanie Kolegium zważyło, co następuje:

Zakres działalności opiniodawczej izb zawarty m.in. w art. 13 pkt 4 ustawy o regionalnych

izbach obrachunkowych dot. obowiązku wydania opinii o przedkładanych przez zarządy

powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)

informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze wiąże się z art. 135 ust. 1

ustawy o finansach publicznych, w którym stanowi się, iż zarząd jednostki samorządu

terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu j.s.t. i regionalnej izbie obrachunkowej

informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I

półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia.

Jak wynika z literalnego brzmienia wyżej cyt. art. 13 pkt 4 ustawy przedmiotem opinii jest

informacja o przebiegu wykonania budżetu przedłożona przez Zarząd zarówno kwotowa

zawarta w sprawozdaniach budżetowych jak i opisowa, stąd też  składy orzekające

oceniają nie tylko formalną zgodność przedkładanych materiałów lecz również elementy

rzeczowego wykonania budżetu. Tym samym w ocenie Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Opolu powszechnie przyjęta wykładnia art. 13 pkt 4 ustawy o

regionalnych izbach obrachunkowych znajdująca również umocowanie w literaturze

przedmiotu może uzasadniać zawarcie w treści opinii zarówno formalnych jak i

merytorycznych uwag, których zakres „może być szeroki, od nierealności planowania do

wskazania na dysproporcję w strukturze wydatków” ((R.P. Krawczyk, Samorząd

Terytorialny, 1993/12/46 - t. 8, Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych a praktyka

jej stosowania). O ile z informacji opisowej Zarządu nie wynikają wprost niektóre

elementy wynikające ze sprawozdań budżetowych będących w posiadaniu RIO, Skład

Orzekający sygnalizuje uchybienia bądź potencjalne zagrożenia w realizacji budżetu

jednostki samorządu terytorialnego.

W aspekcie merytorycznej oceny realizacji budżetu dotyczącej zobowiązań Powiatu Skład

Orzekający m.in. na podstawie ustalonego stanu faktycznego którego element stanowiły

wyjaśnienia złożone przez jednostkę samorządu terytorialnego wniósł w opinii, iż

uwzględniając nowy stan prawny, po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały nr

XII/85/2003 z 19 listopada 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku, koniecznym było odniesienie się Zarządu

Powiatu w Kluczborku w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. do tej

nowej sytuacji, szczególnie do zobowiązań ZOZ-u, które po jego likwidacji staną się na

podstawie art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zobowiązaniem Powiatu.

Skład Orzekający wskazał, że te zobowiązania na 30 czerwca 2004 r. wynoszą 18.930.698

zł, z tego wymagalne 11.841.699 zł. Wskazano dalej w opinii, że zakładając zakończenie

likwidacji ZOZ-u w dniu 30 czerwca br., przy uwzględnieniu aktualnych zobowiązań

Powiatu w wys. 9.697.859 zł, to potencjalne zadłużenie wyniesie 28.628.557 zł. Odnosząc

zaś tą potencjalną kwotę do planowanych dochodów budżetowych na rok 2004 to

wskaźnik zadłużenia o którym mowa w art. 114 ustawy o finansach publicznych wyniesie

68,1%.

Reasumując swoją opinię Skład Orzekający stwierdził, że fakt o którym mowa wyżej

powinien być umieszczony i omówiony w informacji Zarządu dla Rady Powiatu z uwagi

na uświadomienie radnym zagrożenia związanego z utratą płynności finansowej Powiatu.
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Nie kwestionując zasadności powyższych ustaleń w wniesionym odwołaniu Zarząd

Powiatu podnosząc przesłanki odmiennego od ustalonego przez Skład Orzekający stanu

faktycznego dotyczącego potencjalnego stanu zadłużenia Powiatu związanego w

szczególności ze stanem zobowiązań SPZOZ w Kluczborku wskazał, iż w kontekście

wykazanych i zamierzonych działań przez niego podejmowanych wysokość zadłużenia nie

przekroczy limitu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego określonego ustawą o

finansach publicznych. Zarząd podniósł także, że wyliczanie wskaźnika zadłużenia na

dzień 30 czerwca 2004 r. przez Skład Orzekający było nieuzasadnione, bowiem likwidacja

SPZOZ w Kluczborku trwać będzie do 28 lutego 2007 r. i takie wyliczanie może dotyczyć

tej daty.

Kolegium w świetle wskazanej przez Zarząd w odwołaniu argumentacji związanej

z ustaleniami nowego stanu faktycznego dotyczącego w szczególności zamierzonych

czynności mających na celu zmniejszenie stanu zadłużenia SPZOZ w Kluczborku

stwierdza, iż ramy rozpatrzenia odwołania w powyższym elemencie zakreślają ustalenia

Składu Orzekającego związane z określeniem poziomu zobowiązań (nie

zakwestionowanych przez składającego odwołanie), które wbrew podniesionemu

twierdzeniu mogą być odniesione nie tylko do daty zakończenia procesu likwidacji SPZOZ

w Kluczborku, tj. do dnia 28 lutego 2007 roku, lecz i w kontekście dyspozycji art. 113 i

art. 114 ustawy o finansach publicznych również do prognozy kształtowania się zadłużenia

Powiatu na półrocze i koniec roku budżetowego w okresie likwidacji SPZOZ. Tym samym

powyższy element odwołania należało oddalić. Nadto Zarząd Powiatu w Kluczborku

podniósł w odwołaniu, iż ustalona przez Skład Orzekający szczegółowość zakresu

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze adekwatna do struktury

opracowanej przez Zarząd informacji wyklucza możliwość ujemnego (z zastrzeżeniami)

wartościowania sentencji opinii uzasadnianego pominięciem materii zadłużenia Powiatu w

kontekście stanu zobowiązań SPZOZ w Kluczborku, co elementarnie sprowadzono do

następujących twierdzeń:

1. Rada Powiatu w swojej uchwale nr XXXVIII/286/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. w

sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze nie

określiła konieczności odnoszenia się w informacji sporządzonej przez Zarząd Powiatu

do stanu zobowiązań Powiatu ani też zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kluczborku.

2. Przedłożona informacja z przebiegu wykonania uchwały budżetowej Powiatu za I

półrocze br. nie odnosi się do zobowiązań ciążących na Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji, ponieważ nie są to

zobowiązania obciążające budżet Powiatu.

Zdaniem Kolegium w aspekcie formalnym, tj. dotyczącym zakresu informacji o przebiegu

wykonania budżetu za I półrocze dokonana przez Skład Orzekający wykładania, która nie

wyklucza ujemnego wartościowania sentencji opinii pomimo spełnienia zakresu

dyspozycji określonych przez Radę Powiatu w powołanym zakresie znajduje uzasadnienie,

bowiem ratio legis ustawowych norm określających odpowiednio obowiązek opracowania

przez zarząd informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz opiniowania jej

przez skład orzekający regionalnej izby obrachunkowej związane jest z możliwością

dokonania oceny przebiegu realizacji budżetu zgodnie z uchwałą budżetową, stanowiącą

stosownie do brzmienia art. 109 ust. 3 ustawy o finansach publicznych podstawę

gospodarki finansowej jednostki samorządu  terytorialnego.

W świetle powyższego brak informacji, choćby w minimalnym zakresie, Zarządu Powiatu

o aktualnym stanie zobowiązań SPZOZ w Kluczborku, w tym zobowiązań wymagalnych i

zobowiązań wobec ZUS-u, które to w sposób istotny mogą rzutować na płynność

finansową Powiatu, zdaniem Kolegium stanowi istotny element związany z realizacją
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budżetu Powiatu, o czym Zarząd winien na bieżąco informować organ stanowiący,  w tym

w szczególności w określonej ustawą o finansach publicznych informacji z wykonania

budżetu za I półrocze.

Skład Orzekający, zdaniem Kolegium, w tej nowej sytuacji faktycznej jak i prawnej

(uchwała Rady Powiatu o likwidacji ZOZ-u) miał prawo i obowiązek zwrócić uwagę na

potencjalne zagrożenia jakimi dla budżetu powiatu mogą  być zobowiązania SPZOZ – w

szczególności te wobec ZUS-u, które na dzień  30 czerwca 2004 r. wynoszą 4.492.256 zł.

Kolegium zauważa w tym miejscu, że Skład Orzekający nie odniósł swoich

zastrzeżeń do tego co zawiera Informacja Zarządu, a zastrzeżenia Składu odnoszone są do

treści, które pominięto, a które zdaniem Kolegium winny były się znaleźć w ww.

Informacji.

W tym stanie orzekając jak w sentencji Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Opolu wskazuje ponadto, iż przedmiotowa opinia nie stanowi władczej

formy ingerencji w sferę działalności samorządowej.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu jako

kończącej postępowanie w sprawie odwołania od opinii Składu Orzekającego nie

przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Przewodniczący Kolegium


