
 REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    OPOLU

Uchwała nr  5/15/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 10 marca 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 us0t. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - 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; 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 XXIV/157/05 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z powodu naruszenia art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych. w zw. z § 2.2 uchwały nr XXIII/145/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30
grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tułowice na 2005 rok (z późn. zm.).

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

W dniu 11 lutego 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono
uchwałę nr XXIV/157/05 Rady Gminy Tułowice z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki, w której treści powołując w podstawie prawnej legitymację art. 18 ust.
2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy  o samorządzie gminnym oraz art. 48 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych Rada Gminy postanowiła w § 1.1 o zaciągnięciu pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 150.000 zł na
sfinansowanie wydatków związanych z termomodernizacją budynku przedszkola w
Tułowicach.
Jak zawarto w wyjaśnieniach do przedmiotowej uchwały sygnowanych przez Skarbnika
Gminy (pismo z dnia 01.03.2005 r.) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego

„termomodernizacja budynku Przedszkola” ujęto w dziale 750 „Administracja publiczna”,

rozdz. 75023, § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. Kwota wydatków po

zmianach wynosi 140.000 zł, natomiast kwota 10.000 zł przeznaczona jest na zwiększenie raty

spłaty zaciągniętej pożyczki.

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy
przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zaciągania długoterminowych
pożyczek i kredytów. Jednak legalność rozstrzygania przez radę gminy w powyższej materii
uwarunkowana jest regulacjami ustawy o finansach publicznych, normującymi zasady
zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym dyspozycją art. 48
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ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą gmina może zaciągać kredyty i
pożyczki na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach.
Zatem jak wynika z powyższego możliwość podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki 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.
Tym samym w ocenie Kolegium RIO w Opolu podjęcie przez Radę Gminy uchwały o
zaciągnięciu pożyczki długoterminowej w wys. 150.000 zł na sfinansowanie wydatków
związanych z termomodernizacją budynku przedszkola w Tułowicach nie znajdujące
adekwatnego odzwierciedlenia po stronie planu wydatków budżetu (w którym określono
jedynie wielkość 140.000 zł) implikuje stwierdzeniem naruszenia art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych w związku z § 2.2 uchwały nr XXIII/145/04 Rady Gminy Tułowice z
dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tułowice na 2005 rok (z późn.
zm.).
Powyższa teza znajduje również potwierdzenie w linii orzeczniczej 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 zaciągnięta

pożyczka musi  być przeznaczona 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 (zaciąganej pożyczki) nie znajdując pokrycia w

planowanych dochodach to tym samym nie było podstaw do podjęcia uchwały o zaciągnięciu

pożyczki.

Przedmiotowego stanu nie zmienia określona w treści art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach
publicznych możliwość zaciągnięcia pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
stanowiących zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bowiem jak jednoznacznie wynika z
literalnego brzmienia § 1.1 przedmiotowej uchwały nr XXIV/157/05 Rada Gminy
rozstrzygnęła o zaciągnięciu pożyczki na sfinansowanie wydatków określonych w uchwale
budżetowej na 2005 rok.

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


