
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

U c h w a ł a    Nr   19/66/2005 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 28 grudnia 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 uchwalenie w § 5 uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie XXX/226/05 z dnia 1 grudnia 

2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. deficytu budżetu w wys. 

10.036.566 zł narusza art. 45 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 

listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.).  

 

Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 27 stycznia 2006 r. w sposób 

wskazany w uzasadnieniu. 

 

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

 

W dniu 8 grudnia 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

Rady Miejskiej w Namysłowie nr XXX/226/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. W przedmiotowej uchwale  Rada Miejska uchwaliła 

m.in.: 

• w § 2   -  ustala się plan dochodów budżetowych gminy w wysokości 40.835.470 zł, 
• w § 5   - deficyt budżetowy w wysokości 10.036.566 zł pokryty z zaciągniętych pożyczek 

 i kredytów, 
• w § 13  - ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielonych przez 

 Burmistrza w roku budżetowym 2006 na łączną kwotę 500.000 zł   
Jak wynika z uzasadnienia do uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. sygnowanego przez Burmistrza (pismo znak:F.V-

0114/198/2005 z dnia 19.12.2005 r.) wysoki poziom deficytu budżetowego do dochodów 
budżetowych wynika z zaplanowania w budżecie na 2006 rok dwóch zadań inwestycyjnych, 
do których opracowane zostały projekty na dofinansowanie z Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Gmina złożyła odpowiednie wnioski o 

dofinansowanie realizacji tych zadań ze środków ZPORR. Projekt w zakresie realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Rekreacji i Sportu w Namysłowie” przeszedł 
pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, jednakże ze względu na niewystarczające środki 
finansowe będące w dyspozycji Zarządu Województwa Opolskiego, dofinansowanie tego 
projektu będzie możliwe w przypadku oszczędności poprzetargowych. Ze względu na fakt 
sporządzonej dokumentacji do tego zadania (studium wykonalności, projekty itp.), na które 
Gmina wydała w 2004 r.  kwotę 273.280 zł w obawie, iż dokumentacja ta straci ważność 
podjęto decyzję o wykonaniu tego zadania w dwóch etapach, zakładając w finansowaniu 
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zadania pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Opolu w wys. 669.000 zł i kredyt w wys. 6.860.000 zł, który po otrzymaniu dofinansowania 
zostanie spłacony. Ponadto Gmina Namysłów złożyła drugi wniosek na dofinansowanie w 
ramach ZPORR zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa składowiska odpadów w 
Ziemiełowicach”. Ze względu na fakt sporządzonej dokumentacji do tego zadania (studium 
wykonalności, projekty), na które Gmina wydała w 2004 r. kwotę 129.624 zł w obawie, iż 
dokumentacja ta straci ważność oraz ze względu na zapełnienie składowiska odpadów 
podjęto decyzję o wykonaniu  tego zadania zakładając w finansowaniu pożyczkę pomostową z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wys. 
1.815.000 zł i kredyt krótkoterminowy w wys. 757.625 zł, które po otrzymaniu dofinansowania 
zostaną spłacone. Powyższe pożyczki i kredyty zaplanowane są w związku ze środkami z 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jednakże nie są jeszcze podpisane umowy z 
podmiotem dysponującym tymi funduszami, dlatego też nie wyodrębniono tych projektów w 
załączniku do uchwały budżetowej ( o czym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 4a ufp), co zostanie 
zmienione po podpisaniu stosownych umów.             

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak stanowi art. 109 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu 

terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej 

jednostki. W myśl art. 112 ust. 1 cyt. ustawy, różnica pomiędzy dochodami a wydatkami 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt jednostki samorządu terytorialnego. W 

badanej uchwale Rada Miejska ustaliła dochody  budżetowe w wysokości 40.835.470 zł (vide 

§ 2 uchwały budżetowej) zaś wydatki w wysokości 50.872.036 zł (vide § 3 uchwały 

budżetowej). Kwota wydatków nie znajdująca pokrycia w planowanych dochodach wynosi 

10.036.566 zł.  

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do ustalenia 

maksymalnej wielkości deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego bierze się także 

pod uwagę wartość planowanych przez tę jednostkę wypłat z tytułu udzielonych poręczeń w 

roku budżetowym.  W § 13 badanej uchwały Rada Miejska ustaliła, iż maksymalna wysokość 

pożyczek i poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006 wynosi kwotę 

500.000 zł. Po uwzględnieniu przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń, kwota 

zaplanowanego i uchwalonego deficytu  budżetu gminy Namysłów na 2006 rok wynosi 

łącznie 10.535.566 zł, co w relacji do planu dochodów ogółem (40.835.470 zł) wynosi 

25,80%. 

Minister Finansów w obwieszczeniu z 18 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia kwot i 

relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (MP nr 30, poz. 429) 

– ogłosił, że za 2004 r. relacje łącznej kwoty długu publicznego do PKB wyniosła – 50,2% 

czyli została przekroczona pierwsza granica relacji określona w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych. 

Podnosząc w tym miejscu brzmienie art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, 

zgodnie z którym ograniczeń o których mowa w powołanym art. 45 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy 

nie stosuje się do kwot deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego sfinansowanych 

m.in. zaciągniętymi kredytami  i pożyczkami w związku ze środkami określonymi w umowie 

zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności 

Unii Europejskiej  stwierdzić należy na podstawie przedłożonych tut. Izbie wyjaśnień, iż w 

dniu podjęcia badanej uchwały Rady Miejskiej nie zostały podpisane umowy z 

podmiotem dysponującym funduszem strukturalnym lub Funduszem Spójności Unii 

Europejskiej, zatem brak jest przesłanek do wyłączenia kwoty zaciąganych kredytów i 

pożyczek na przedmiotowe zadania inwestycyjne stosownie do brzmienia powołanego art. 45 
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ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Powyższe oznacza, iż zarówno w projekcie 

budżetu jak i w uchwale budżetowej na rok 2006 Gminy Namysłów w aktualnym stanie 

prawnym i faktycznym relacja deficytu budżetu do planu dochodów budżetu j.s.t. nie może 

być wyższa niż relacja w budżecie państwa roku bieżącego (2005 r.). 

 W związku z tym, że w ustawie budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. 

(DzU nr 278, poz. 2755) relacja deficytu wynosi 20% to w uchwałach  budżetowych 

jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006 kwota deficytu budżetu nie może 

przekroczyć tej ustalonej powyżej granicy. Jak wykazano powyżej w uchwalonym przez 

Radę Miejską w Namysłowie budżecie gminy na 2006 rok łączna kwota deficytu 

budżetowego stanowi 25,80% planu dochodów, a więc przekracza granicę uchwaloną w 

ustawie budżetowej na rok budżetowy 2005.  

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż w przedłożonym tutejszej Izbie i 

zaopiniowanym pozytywnie przez Skład Orzekający projekcie budżetu gminy Namysłów na 

2006 rok prognozowany plan wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych 

dochodach wynosił kwotę 2.507.566 zł, co stanowiło planowany deficyt budżetowy w wys. 

6,2% planu dochodów gminy na 2006 r.  

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium RIO w Opolu orzekło jak w sentencji i 

wskazuje, iż stwierdzone naruszenie prawa winno zostać usunięte poprzez zmniejszenie  

uchwalonego deficytu budżetu gminy Namysłów na 2006 rok do poziomu zgodnego z ustawą 

budżetową na rok 2005 w terminie do dnia 27 stycznia 2006 r. 

 

W przypadku niedokonania zmian w określonym powyżej terminie tut. Izba podejmie 

działania w trybie określonym art. 12 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

       Przewodniczący Kolegium 
 
 

 


