
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    OPOLU

Uchwała nr  20/87/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 3 listopada 2004 r.

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 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) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (DzU z 2001r. 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.

Dz.U nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Opolu

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć

uchwały nr  XIX/235/04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 września 2004 r. w

sprawie zmiany uchwały nr XIII/189/03 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 grudnia

2003r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego

terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, z powodu naruszenia art. 130 ust.

2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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

W dniu 4 października 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

doręczono uchwałę nr  XIX/235/04 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 23 września

2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/189/03 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia

30 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem

roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia

ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie. Jak wynika z treści

uchwały rozstrzygając o przedmiocie zmian w planie wydatków niewygasających Rada

Miejska postanowiła pierwotnie określone w planie zadanie „uporządkowanie gospodarki

ściekowej osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w m. Grobniki Widok”, związane z

wykonaniem w planie finansowym kwoty 253.100 zł, klasyfikowane poprzez dział 010

Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi, § 6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, znowelizować na drodze zmiany tegoż

planu finansowego wprowadzając zapis w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych - 167.000, § 6010 udział w spółkach - 86.100.

Jak wynika ze złożonych przez skarbnika Gminy w piśmie nr KI-0150/29/2004 z

dnia 2.11.2004r. wyjaśnień zmiana ta dotyczy tylko zmiany paragrafów z których

finansowane jest zadanie ujęte w § 1 poz. 4 tabeli pierwotnej uchwały – „uporządkowanie

gospodarki ściekowej osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w m. Grobniki Widok”, zaś

zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających pod poz. 4 tabeli nie ulega zmianie i
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jest realizowane przez Spółkę Gminy-Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.

w Głubczycach (spółka ze 100% udziałem Gminy) z udziałów gminy w  Spółce.

Przedstawiciel Gminy obecny na posiedzeniu podtrzymał wyjaśnienia zawarte w

powyższym piśmie.

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Jak powszechnie przyjmuje się w literaturze przedmiotu (np. C. Kosikowski, Z.

Szpringer Finanse publiczne, s. 296, 297) dyspozycja art. 130 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych stanowi wyjątek od zasady roczności budżetu wynikający z dyspozycji art.

109 ust. 1 powołanej ustawy.

Jak wynika z art. 130 ust. 2 i 3  powołanej ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego, określając ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w tym wykazie. W

ust. 1 powyższego artykułu stanowi się, iż nierezalizowane kwoty wydatków

zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku

budżetowego. Tym samym w kontekście powyższego stwierdzić należy, iż po określeniu

w trakcie danego roku budżetowego katalogu wydatków niewygasających organ

stanowiący pozbawiony jest kompetencji do modyfikacji tego planu.

Na powyższe wskazuje również dyspozycja art. 130 ust. 4 powołanej ustawy obligująca do

gromadzenia środków finansowych na wydatki niewygasające na wyodrębnionym

subkoncie podstawowego rachunku bankowego.

Zdaniem kolegium w ustalonym stanie faktycznym nie znajduje uzasadnienia

podniesiona przez Gminę argumentacja dotycząca tożsamości zakresu rzeczowego zadania

sklasyfikowanego poprzez § 6050 i § 6010 klasyfikacji budżetowej, bowiem powyższa

materia jako dotycząca odmiennie różnych sfer działalności jednostki samorządu

terytorialnego pozbawiona jest wspólnej płaszczyzny realizacji wydatku, określonej z

jednej strony – materialnej, zakresem zadań gminy w sferze infrastruktury wodociągowej,

z drugiej natomiast – formalnej, zwiększeniem udziałów w spółce prawa handlowego. W

następstwie powyższego przywołując wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Ośrodek Zamiejscowy  we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2003r. sygn. akt I SA/Wr

1901/03  należy stwierdzić, iż przedmiotowa uchwała nie znajduje uzasadnienia w art. 130

ust. 2 ustawy o finansach publicznych, bowiem normą prawną umożliwiającą uchwalenie

zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta jest art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

g ustawy o samorządzie gminnym. Wyrażenie zatem przedmiotowej indywidualnej

dyspozycji co do zwiększenia udziałów w spółce prawa handlowego na podstawie art. 130

ust. 2 ustawy o finansach publicznych narusza powołany przepis.

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

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


