
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    OPOLU

Uchwała nr    21/89/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 24 listopada  2004 r.

 Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1  w związku z art. 11 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55,
poz. 577; DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454)
oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć

uchwały nr XXI/105/04 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 22 października 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego na potrzeby Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d”
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

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

W dniu 28 października 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono
uchwałę nr XXI/105/04 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 22 października 2004 r. w
sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego na potrzeby Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w której treści powołując w podstawie prawnej
legitymację art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym zawarto, co następuje:
w § 1
„wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu obrotowego w wysokości 20 000 zł

(dwadzieścia tysięcy złotych) na okres do 31 października 2005 r. na potrzeby Zakładu

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolonowskiem na cele zabezpieczenia

płynności finansowej tego  zakładu w okresie prowadzenia robót instalacyjnych w zakresie

sieci  wodociągowej, p-poż”.
w § 2
„Kredyt winien być spłacony ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Kolonowskiem, z przychodów prowadzonej działalności”.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d” ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. ustalania maksymalnej
wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku
budżetowym.
Przywołana w uchwale Rady Miejskiej podstawa prawna upoważnia Radę tylko i
wyłącznie do określenia kwoty, do której organ wykonawczy może zaciągać kredyt
krótkoterminowy i już sam ustawodawca w art. 48 ustawy o finansach publicznych
wskazał, że kredyt krótkoterminowy może być zaciągany na pokrycie występującego w
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ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a zatem nie może być
podstawą do określenia innego przeznaczenia zaciąganego kredytu - jak w przedmiotowej
sprawie „na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej”. Tym bardziej
wskazana podstawa prawna nie może legitymować Rady Miejskiej do zaciągania kredytu
w istocie długoterminowego, bowiem § 1 uchwały przewiduje spłatę do października
2005 r.

Ponadto zgodnie z przywołanym w podstawie prawnej art. 58 ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań
finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego zostały określone w rozdz. 2 art. 4
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU
nr 203, poz. 1966). A zatem zapis zawarty w § 2 uchwały Rady Miejskiej w
Kolonowskiem wskazujący, iż kredyt winien być spłacony ze środków Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolonowskiem, z przychodów z prowadzonej
działalności nie może być uznany za zgodny z wymogami cytowanej ustawy.
Wskazać również należy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych,
które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania i pokrywają  koszty  swojej  działalności
z  przychodów  własnych.
Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy,
obejmujący przychody własne, dotacje z budżetu i wydatki stanowiące koszty działalności
oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.
W świetle powyższego brak podstaw prawnych do zaciągania przez Burmistrza na rzecz
zakładu budżetowego kredytu długoterminowego, bowiem powiązanie zakładu z budżetem
może być jedynie metodą netto, a więc nie pełnymi kwotami przychodów i wydatków
czyli poprzez dotacje.

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


