
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    OPOLU

Uchwała nr 10/37/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 29 czerwca 2005 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  (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; z 2004 r. nr 273, poz. 2703) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 142, poz. 1591; z
2002 r. DzU 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  XXVII/193/2005 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 czerwca 2005 r. w
sprawie udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu z powodu naruszenia art. 52 ust 1 ustawy o finansach
publicznych.

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

W dniu 14 czerwca 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
doręczono uchwałę nr XXVII/193/2005 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 czerwca
2005 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, w której treści powołując w podstawie
prawnej legitymację m.in. art. 52 ust 1 ustawy o finansach publicznych zawarto
postanowienia dotyczące poręczenia do kwoty 7.500.000 zł pożyczki inwestycyjnej
zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu.
Jak wynika z wyjaśnień do uchwały Rady Gminy Skarbimierz nr XXVII/193/2005 z dnia
10.06.2005 r. sygnowanych przez Wójta Gminy gmina Skarbimierz informuje, iż łączna
kwota poręczeń przypadających do spłaty w roku 2005 nie została uwzględniona w

uchwale budżetowej na dany rok, ponieważ gmina nie posiada żadnych wydatków z tego

tytułu. Powyższe nawiązuje do art. 124 ustawy o finansach publicznych. Przedmiotowe

poręczenie wg uchwały obowiązuje od roku 2008 i będzie uwzględniane w budżetach lat

następnych zgodnie z przedmiotową uchwałą.
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Stosownie do brzmienia art. 52 ustawy o finansach publicznych jednostki
samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń z uwzględnieniem przepisów ustawy.
Łączna kwota poręczeń i gwarancji, jak zawarto w treści dyspozycji ust. 1 powołanej
regulacji, określana jest w uchwale budżetowej. Jak wynika z ustalonego stanu
faktycznego kwota poręczenia udzielonego przez Radę Gminy Skarbimierz w wysokości
ogółem 7.500.000 zł  na okres lat 2008-2027 nie znajduje umocowania w treści uchwały nr
XXV/174/2005 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
(z późn. zm.). Tym samym uznać należy, iż przedmiotowa uchwała nr XXVII/193/2005
Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia poręczenia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu jest
niezgodna z cyt. uprzednio art. 52 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

W odniesieniu do złożonych w sprawie wyjaśnień podnieść należy, iż zasługują
one na aprobatę,  jednak nie mogą one rzutować na dokonaną ocenę prawną z uwagi na
brak adekwatności do ustalonego stanu faktycznego. Zgodnie z przepisami ustawy o
finansach publicznych materia poręczeń sytuowana jest w treści:
− art. 52 umiejscowionego w Rozdziale 4 Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez

inne niż Skarb Państwa podmioty sektora finansów publicznych  Dział I Zasady ogólne
finansów publicznych,

− art. 124 ust. 1 pkt 2 umiejscowionego w Rozdziale 2 Opracowywanie i uchwalanie
budżetu jednostki samorządu terytorialnego Dział IV Budżet jednostki samorządu
terytorialnego.

Tym samym zgodnie z normatywną zasadą wyrażoną w dyspozycji art. 109 ust. 3 ustawy o
finansach publicznych, zgodnie z którą uchwała budżetowa stanowi podstawę  gospodarki
finansowej jednostki samorządu terytorialnego,  podjęcie przedmiotowej uchwały w
sprawie udzielenia poręczenia pożyczki winno znajdować stosownie do brzmienia art. 52
cyt. ustawy uprzednie umocowanie w zapisach zawartych w uchwale budżetowej gminy na
2005 rok. Odmienną kwestią natomiast jest określenie po stronie planu wydatków zgodnie
z obligatoryjną strukturą uchwały budżetowej wyrażoną w treści art. 124 ust. 1 pkt 2 lit.
„a” ustawy o finansach publicznych wielkości związanych z ustalonym kalendarium spłaty
zobowiązania, gdyż te adekwatnie do terminów wyrażonych w § 2 uchwały nr
XXVII/193/2005 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 czerwca 2005 r. winny być
umiejscowione po stronie planu wydatków w budżetach na lata 2008-2027 w ustalonych
wysokościach.

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


