
 REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA

W  OPOLU

Uchwała nr  12/44/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 29 lipca 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) Kolegium Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Opolu

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć

§ 5  uchwały nr XXXII/293/05 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z powodu naruszenia art. 18 ust. 2

pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 92 pkt 3

w związku z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

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

W dniu 7 lipca 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono

uchwałę nr XXXII/293/05 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w treści której Rada postanowiła, po-

wołując w podstawie prawnej m.in. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy  o samorządzie

gminnym, zaciągnąć  kredyt na realizację wydatków inwestycyjnych. W treści § 5 uchwa-

ły, Rada upoważniła Burmistrza do udzielenia kredytodawcy pełnomocnictwa do dyspo-

nowania rachunkiem bankowym Gminy Olesno w zakresie dotyczącym obsługi kredytu do

wysokości kredytu wraz z odsetkami, w sytuacji braku spłaty kredytu.

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Na mocy przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy o samorządzie gminnym, do wy-

łącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał dotyczących zaciągnięcia

pożyczek lub kredytów długoterminowych.

Gmina jako osoba prawa publicznego, realizuje określone przez ustawodawcę funkcje

publiczne w państwie. Zadania swoje gmina realizuje w imieniu własnym i na własną od-

powiedzialność prowadząc samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu, co

jednak nie oznacza pełnej dowolności. Specyfika gminy jako podmiotu publicznoprawne-

go nie pozwala stosować wszystkich dopuszczalnych prawem cywilnym instytucji związa-

nych

z zaciąganiem kredytów lub pożyczek. Ustawodawca określił, w art. 92 w związku

z art. 129 ustawy o finansach publicznych, zasady prowadzenia przez gminę gospodarki

finansowej. Zgodnie z art. 92 pkt 3 ustawy, dokonywanie wydatków następuje w granicach

kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych prze-
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niesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. W myśl

art. 92 pkt 7 ustawy, jedynie wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności

wynikają z tytułów egzekucyjnych lub wyroków sądowych, mogą być dokonywane bez

względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel.

W świetle powyższego, udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem pod-

stawowym  gminy może spowodować zajęcie rachunku bankowego przez pożyczkodawcę

 i pozbawić lub ograniczyć możliwości realizacji przez gminę jej obowiązkowych zadań.

Wykonując budżet  Burmistrz obowiązany jest stosować zasady wynikające z postanowień

art. 92 ustawy o finansach publicznych, a rachunkiem podstawowym gminy mogą dyspo-

nować wyłącznie osoby upoważnione do składania oświadczeń w jej imieniu, którymi są -

w świetle art. 46 ustawy o samorządzie gminnym -  Burmistrz albo działający na podsta-

wie jego upoważnienia zastępca samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną  osobą.

Jednocześnie Kolegium zwraca uwagę, iż zagadnienie pełnomocnictwa do dysponowa-

nia rachunkiem bankowym gminy było przedmiotem orzecznictwa Naczelnego Sądu Ad-

ministracyjnym, z którego jednoznacznie wynika utrwalony pogląd Sądu o niezgodnym z

prawem udzielaniem przez gminę pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem gminy

(m.in. wyrok NSA z dnia 5 listopada 1998r. – sygn. SA/Kr 824/98, wyrok z dnia 17 lutego

2000r. – sygn. akt I SA/Kr 861/98, z dnia 16 marca 2000r. – sygn. akt I SA/Kr 557/99).

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

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przy-

sługuje - 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


