
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    O P O L U

U c h w a ł a    Nr   16/55/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 5 października 2005 r.

Na  podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jednolity - DzU z 2001 r. 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) Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

s t w i e r d z a

iż ujęcie w pkt 19 załącznika do uchwały Rady Gminy Tułowice nr XXXI/197/05 z dnia

1 września 2005 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  zadania

inwestycyjnego pn. „Budowa przystanku kolejowego w Goszczowicach” narusza art. 6

ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 38 ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym.

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 25 października 2005 r. w sposób

wskazany w uzasadnieniu.

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

W dniu 9 września 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę

Rady Gminy Tułowice nr XXXI/197/05 z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zmiany

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, w której treści sytuowano zgodnie z literalnym

brzmieniem § 1 zmieniony Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2004-2006 określony w

załączniku do uchwały, w tym w pkt 19 ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przystanku

kolejowego w Goszczowicach”. Przedmiotowe zadanie pierwotnie sytuowano w uchwale nr

XXIX/186/05 Rady Gminy Tułowice z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, nie mniej wyciąg z protokołu nr XXIX z

posiedzenia Rady Gminy Tułowice wskazujący okoliczności podjęcia uchwały doręczono

organowi nadzoru w dniu 28 września 2005 r.  Jak wynika  z treści dokumentu pomimo

zastrzeżeń Wójta związanych z brakiem jakichkolwiek ustaleń z zarządcą linii kolejowej, w

tym  dotyczących warunków budowy, na wniosek radnego trzema głosami „za” przy dwóch

„przeciw” i ośmiu „wstrzymujących się” Rada Gminy postanowiła o wprowadzeniu do

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zadania „rozpoczęcie prac związanych z budową

stacji PKP w Goszczowicach”.

Obecny na posiedzeniu Kolegium Wójt Gminy podniósł, iż zadanie zostało zgłoszone w

ostatniej chwili i protestowałem nawet wnioskując o zdjęcie z tego zagadnienia z porządku

obrad i dokonanie rozeznania odnośnie możliwości finansowania (…) mam świadomość, że

uchwała narzuca obowiązek zapisania tego zadania w projekcie budżetu na 2006 rok, ale

jednocześnie wiem, że za te środki nie da się opracować nawet projektu geodezyjnego tego

zadania. Z drugiej strony społeczność zostaje pozbawiona możliwości komunikacji, stąd

naciski na radnego, które z resztą rozumiem.

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:
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Zasady planowania środków publicznych oraz dysponowania nimi określone są

ustawą o finansach publicznych (art. 1 pkt 4). Stosownie do brzmienia art. 111 ust. 2 cyt.

ustawy wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację

zadań określonych w ustawach, w szczególności na:

1) zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;

2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu

terytorialnego ustawami;

3) zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy

lub porozumienia;

4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną

przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W odniesieniu do zakresu działania i zadań gminy powołaną normę interpretować należy w

kontekście art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, którego brzmienie literalnie stanowi,

iż do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,

niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W tym stanie zakres przedmiotowy przyjętego do realizacji zadania „Budowa przystanku

kolejowego w Goszczowicach” odnieść należy do materii określonej ustawą o transporcie

kolejowym, a w szczególności do art. 38 ust. 5 cyt. ustawy, zgodnie z którym inwestycje

obejmujące pozostałe linie kolejowe - o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy -

finansowane są przez zarządcę; mogą być one dofinansowywane z budżetu jednostek

samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł. Tym samym skoro z zasady finansowanie

inwestycji kolejowych jest zastrzeżone z mocy ustawy dla zarządcy, to implikacją

powyższego stanu jest stwierdzenie, iż przedmiotowa sprawa nie należy do zakresu działania

gminy. Podkreślić przy tym należy, iż zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą NSA (np. wyrok

z 11.05.1993 r. sygn. SA/Wr 432/93) kontrola legalności uchwał organów gminy nie może

ograniczać się do porównania przedmiotu uchwały z przepisem kompetencyjnym

stanowiącym jej podstawę; kontrola ta musi rozciągać się na wszystkie etapy procesu

stosowania prawa przez radę gminy, jeśli kończy się on podjęciem uchwały. Nie jest więc od

niej wolna również prawidłowość ustaleń faktycznych, jeżeli prawo materialne uzależnia

określone rozstrzygnięcie lub unormowanie ogólne od wystąpienia określonych przesłanek

faktycznych.

W tym stanie wskazać należy, iż rozpoczęcie budowy stacji PKP w Goszczowicach mogłoby

być dofinansowywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednak w sytuacji

podjęcia przez zarządcę linii kolejowej decyzji o budowie przedmiotowej stacji oraz zawarciu

szczegółowego porozumienia z gminą określającego sposób finansowania inwestycji.

W ustalonym stanie faktycznym z uwagi na brak przedmiotowych przesłanek stwierdzić

należy naruszenie art. 6 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z powołanym uprzednio art.

38 ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym.

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium wskazuje, iż usunięcie stwierdzonej

nieprawidłowości winno nastąpić poprzez uchylenie z załącznika do uchwały Rady Gminy

Tułowice nr XXXI/197/05 z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zmiany Wieloletniego

Programu Inwestycyjnego  zadania inwestycyjnego ujętego w pkt 19 pn. „Budowa przystanku

kolejowego w Goszczowicach”.

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi

przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym art.

12 ust. 2  ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Przewodniczący Kolegium
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