
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    OPOLU

Uchwała nr  15/51/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 15 września 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, z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565) oraz

art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity -
DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984,

nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 162, poz. 1568; z 2004 r.

nr 102, poz. 1055)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

o r z e k a  n i ewa żn o ś ć

uchwały nr XXIV/226/2005 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 sierpnia 2005 r. w

sprawie emisji obligacji komunalnych powiatu głubczyckiego z powodu naruszenia art. 48

ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

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

W dniu 29 sierpnia 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono

uchwałę nr XXIV/226/2005 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 sierpnia 2005 r. w

sprawie emisji obligacji komunalnych powiatu głubczyckiego w której treści, powołując w

podstawie prawnej legitymację art. 12 pkt 8 lit. „b” ustawy o samorządzie powiatowym, art.

48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29

czerwca 1995 r. o obligacjach Rada Powiatu postanowiła m.in., co następuje:

• w § 1  w pkt 1 – wyemitować dwie transze obligacji na okaziciela w liczbie 800 szt.

o wartości nominalnej 10.000 PLN na łączną kwotę 8.000.000 PLN (słownie:

osiem milionów złotych),

     w pkt 2 – pierwsza transza na kwotę 1.300.000 PLN (słownie: jeden milion

trzysta tysięcy złotych) wyemitowana zostanie w 2005 roku w (dwóch)

następujących seriach:

a) obligacje 6-letnie na kwotę 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych)

b) obligacje 7-letnie na kwotę 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)

     w pkt 3 – druga transza na kwotę 6.700.000 PLN (słownie: sześć milionów

 siedemset tysięcy złotych) wyemitowana zostanie w 2006 roku w 4 (czterech)

następujących seriach:

a) obligacje 6-letnie na kwotę 1.350.000 PLN (słownie: jeden milion trzysta

pięćdziesiąt tysięcy złotych),

b) obligacje 7-letnie na kwotę 1.350.000 PLN (słownie: jeden milion trzysta

pięćdziesiąt tysięcy złotych),

c) obligacje 8-letnie na kwotę 1.750.000 PLN (słownie: jeden milion

siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),

d) obligacje 9-letnie na kwotę 2.250.000 PLN (słownie: dwa  miliony dwieście

pięćdziesiąt tysięcy złotych),

• w § 2   – emisja obligacji ma na celu pokrycie wydatków związanych z:
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- modernizacją infrastruktury drogowej,

- zakupem sprzętu medycznego i modernizacją Szpitala Powiatowego w

Głubczycach,

- modernizacją placówek oświatowych,

- modernizacją domów pomocy społecznej;

Jak wynika ze złożonych w sprawie wyjaśnień (pismo znak FN-3120/BS/42/2005 z dnia 5

września 2005 r.) sygnowanych przez Starostę Powiatu w Głubczycach  przychody z emisji

obligacji w 2005 r. w wys. 1.300.000 zł, jak i wydatki przyjęte zostaną przez Radę Powiatu w

Głubczycach na następnej sesji, tzn. w miesiącu wrześniu oraz, że zadania które będą pokryte

przychodami z emisji obligacji w wys. 6.700.000 – przeznaczone do realizacji w 2006 roku

zostaną umieszczone w projekcie budżetu na 2006 rok.

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. „b” ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości

rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących

emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Jednak

legalność rozstrzygania przez radę powiatu w powyższej materii uwarunkowana jest

regulacjami ustawy o finansach publicznych, normującymi zasady zaciągania zobowiązań

przez jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności powołać należy regulacje art. 48

ust. 1 pkt 2 oraz art. 49 ustawy o finansach publicznych odpowiednio stanowiące, iż :

– powiat może emitować obligacje komunalne na finansowanie wydatków nieznajdujących

pokrycia w planowanych dochodach,

– suma zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 48

ust. 1 nie może przekroczyć kwoty określonej w budżecie powiatu.

Zatem jak wynika z powyższego możliwość podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji

zasadniczo zdeterminowana jest wymogiem uprzedniego sytuowania w uchwale budżetowej

planowanych przychodów i związanych z nimi wydatków. W tym miejscu przywołując

dyspozycję art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych podkreślić

wszakże należy, że:

− (ust. 2 pkt 1) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i
wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki,

− (ust. 3) uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu
terytorialnego.

Na dzień podjęcia badanej uchwały budżet Powiatu na 2005 rok był zrównoważony co

oznacza, iż zaplanowane w nim wydatki miały pełne pokrycie w zaplanowanych na br. w

dochodach powiatu.

Tym samym w ocenie Kolegium RIO w Opolu podjęcie przez Radę Powiatu uchwały o emisji

obligacji komunalnych w roku 2005 w wys. 1.300.000 zł nie znajdujące uzasadnienia w

postanowieniach uchwały budżetowej na br. nr XVIII/150/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.

(z późn. zm.) oraz wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2005-2006 narusza art. 48

ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Ponadto Kolegium RIO w Opolu zwraca uwagę, iż ujęte w § 2 badanej uchwały wydatki

winny zostać określone wartościowo (każde zadanie odrębnie) z zaznaczeniem planowanego

terminu ich wykonania. Z treści tego paragrafu powinno wynikać także, które z tych zadań

będą realizowane w roku 2005 na łączną wartość 1.300.000 zł, które zaś w roku 2006 na

łączną wartość 6.700.000 zł. Przyporządkowanie bowiem do każdego zadania jego wartości i

terminu realizacji umożliwi precyzyjne zaplanowanie wydatków i odpowiadającym im

przychodów w danym roku budżetowym. Uchwalony przez Radę Powiatu wieloletni program

inwestycyjny wymaga także zmiany poprzez ujęcie w nim zadań inwestycyjnych

zaplanowanych do zrealizowania w roku budżetowym 2006 w łącznej kwocie 6.700.000 zł.
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Powyższej oceny prawnej nie mogą zmienić przedłożone przez Powiat wyjaśnienia, iż

przychody z emisji obligacji w 2005 r. w wys. 1.300.000 zł, jak i odpowiadające im wydatki

zostaną przyjęte na sesji Rady Powiatu w m-cu wrześniu 2005 r. oraz że zadania, które będą

pokryte z emisji obligacji komunalnych w wys. 6.700.000 zł przeznaczone do realizacji w

roku 2006 zostaną umieszczone w projekcie budżetu na 2006 rok, gdyż uchwała Rady

Powiatu nr XXIV/226/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. stosownie do brzmienia § 10 uchwały

weszła w życie z dniem jej podjęcia, zatem winna spełniać warunki wskazane w regulacjach

zawartych w Dziale II Państwowy dług publiczny, Rozdział 4 Ogólne zasady zaciągania

zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa podmioty sektora finansów publicznych ustawy o

finansach publicznych.

Powyższa teza znajduje również potwierdzenie w linii orzeczniczej regionalnych izb

obrachunkowych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. sygn. akt I SA/Wr 1201/00 z

dnia 6 marca 2002 r.), którego zdaniem  z istoty regulacji art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o

finansach publicznych wynika, że zaciągnięte zobowiązanie z tytułu emisji obligacji  musi  być

przeznaczone na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych

dochodach samorządu terytorialnego. Skoro zaś w uchwale budżetowej ani ewentualnie w

uchwałach późniejszych zmieniających pierwotną uchwałę budżetową nie przewidziano

wydatków w kwocie (z emisji obligacji w 2005 r.) nie znajdując pokrycia w planowanych

dochodach to tym samym nie było podstaw do podjęcia uchwały o emisji obligacji w roku

bieżącym.

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

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

przysługuje - na zasadzie art. 85 ustawy o samorządzie powiatowym - skarga do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


