
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    OPOLU

Uchwała nr    23/98/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia  9 grudnia 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 VI/03/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unii Gmin Powiatu

Nyskiego z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego na bieżącą

działalność Unii Gmin Powiatu Nyskiego z powodu naruszenia art. 58 ust. 1 oraz art. 18 ust.

2 pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

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

Z naruszeniem terminu określonego w art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr VI/03/2004

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unii Gmin Powiatu Nyskiego z dnia 17 listopada

2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego na bieżącą działalność Unii Gmin

Powiatu Nyskiego, w której treści powołując w podstawie prawnej legitymację § 15 pkt „e” i

§ 36 Statutu Związku oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „c” i „d”, art. 73a ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 109, art. 124, art. 128 ustawy z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych postanowiono (vide § 1 uchwały) o zaciągnięciu kredytu

obrotowego na bieżącą działalność Związku do wysokości 25.000 zł.

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Jak stanowi art. 73a ustawy o samorządzie gminnym do gospodarki finansowej

związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej

właściwości Zgromadzenia Związku należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych

związku przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zaciągania

długoterminowych pożyczek i kredytów. Organ stanowiący podejmując jednakże uchwałę o

zaciągnięciu zobowiązania na mocy art. 58 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje

obligatoryjnie źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
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Na podstawie delegacji prawnej zawartej w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d” Zgromadzenie

Związku uprawnione jest do podejmowania uchwał dotyczących ustalania maksymalnej

wysokości pożyczki i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Związku w

roku budżetowym.

W art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawodawca wskazał, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą

zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe m.in. na pokrycie

występującego w ciągu roku niedoboru budżetu j.s.t. (zobowiązania krótkoterminowe) z tym

jednak zastrzeżeniem, iż ich spłata nie może przekroczyć roku budżetowego w którym są

zaciągane.

W podstawie prawnej badanej uchwały zastosowano regulację prawną, tj. art. 18 ust. 2 pkt 9

lit. „c” i „d” wzajemnie się wykluczającą, nie pozwalającą na zidentyfikowanie charakteru

podjętej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unii Gmin Powiatu Nyskiego w

treści określonej w § 1.

Z treści pisma Unii Gmin Powiatu Nyskiego znak UGPN/4231/83/2004 z dnia 29 listopada

2004 r. sygnowanego przez Przewodniczącego Zarządu Związku wynika, iż „Powyższa

uchwała dotyczy kredytu krótkoterminowego na potrzeby ewentualnego pokrycia wydatków i

zobowiązań bieżących Unii Gmin Powiatu Nyskiego wynikających z działalności statutowej

Związku. Spłata  powyższego kredytu nastąpi do końca I kwartału 2005 roku”.

W treści badanej uchwały organ stanowiący Związku nie wskazał źródeł dochodów, z których

zostanie pokryty kredyt do wysokości 25.000 zł, co istotnie narusza  art. 58 ust. 1 ustawy o

samorządzie gminnym, zgodnie z którym uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące

zobowiązań finansowych  wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną

pokryte.

Z przedłożonego tut. Izbie wyciągu z protokołu Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Unii Gmin Powiatu Nyskiego z dnia 17 listopada 2004 r. (pkt 2 porządku

obrad) wynika z kolei, iż treścią postanowienia Zgromadzenia Związku było podjęcie

uchwały w sprawie „upoważnienia Zarządu Unii Gmin Powiatu Nyskiego do zaciągnięcia

kredytu obrotowego na bieżącą działalność Unii”.

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nie przedłożono uchwały Zgromadzenia

zawierającej postanowienia tego organu wynikające z pkt 2 porządku obrad Nadzwyczajnego

Zgromadzenia Unii Gmin Powiatu Nyskiego z dnia 17 listopada 2004 r.

Stwierdzić należy, iż określone w przepisach prawa normy powinny być sformułowane w

sposób jednoznaczny, czytelny i wyczerpujący, uniemożliwiający stosowanie

niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego (patrz wyrok NSA z 6

czerwca 1995 r. sygn. akt SA/Gd 2949/94). Za niezgodne z powyższym założeniem i

naruszające wyżej wskazane przepisy należy uznać brzmienie przedmiotowej uchwały.

Organ stanowiący Związku określając treść aktu normatywnego winien przestrzegać

reguł techniki prawodawczej, w tym w szczególności określać wyraźnie zakres stosunków

normowanych aktem, używać zwrotów jasnych, zwięzłych, ścisłych i powszechnie

zrozumiałych, a nadto regulować normowane aktem stosunki prawne w sposób wyczerpujący.

Prawidłowe stosowanie aktu normatywnego, jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w

uzasadnieniu tez do wyroku w sprawie SA/Wr 1428/91, uzależnione jest przede wszystkim od

brzmienia jego postanowień. Za niezgodne z powyższą tezą uznać należy formułowanie

zapisów uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przy pomocy zwrotów odnoszonych do

terminologii, której treść w odniesieniu do przepisów regulujących zasady zaciągania przez

Związek zobowiązań (kredytów) może być różnorodnie identyfikowana w kontekście

stosowanej terminologii języka prawnego.
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W tym miejscu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wskazuje, iż

termin „kredyt obrotowy”  znany i stosowany w Prawie Bankowym został określony w

ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jako kredyt krótkoterminowy bądź

długoterminowy (vide art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „c” i „d”) zatem w toku przygotowywania

projektów uchwał dotyczących zobowiązań finansowych Związku zasadnym jest stosowanie

określeń wynikających z ustawy ustrojowej.

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


