
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA
W   OPOLU

Uchwała nr 5/22/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 10 marca 2005 r.

w przedmiocie odwołania od uchwały nr 20/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie negatywnej opinii  o możliwości

sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale nr XXV/177/2004 Rady Powiatu

Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego

na 2005 r.

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz.577, nr 154, poz.1800; DzU z 2002 r. nr 113, poz.

984;. Dz.U z 2003 r. nr 149, poz. 1454; DzU z 2004 r. nr 273, poz. 2703)  Kolegium Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Opolu

p o s t a n a w i a

uwzględnić odwołanie Zarządu Powiatu Kluczborskiego od opinii Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawartej w uchwale nr 20/2005 z dnia 28 stycznia 2005

r. i zmienić opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale

nr XXV/177/2004 Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. na opinię z

zastrzeżeniami.

Uzasadnienie

1. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęło w dniu 17 lutego 2005 r.

odwołanie Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 16 lutego 2005 r. (nr FN.I-PP-3100/Zarz/1/05)

od uchwały Nr 20/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Opolu opiniującej negatywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego

przedstawionego w uchwale Nr XXV/177/2004 Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 29 grudnia

2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2005 r. Odwołanie zostało

złożone w terminie o którym stanowi art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Skład Orzekający, opiniując negatywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego

ustalił, że planowane w budżecie Powiatu wydatki przewyższają planowane dochody o kwotę

7.276.868 zł stanowiącą deficyt budżetowy, planowany do pokrycia przychodami uzyskanymi z

emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.300.000 zł., z których część pochodzić będzie z

trzeciej ostatniej transzy obligacji, która zostanie wyemitowana w 2005 r. w wysokości 2.000.000

zł. z przeznaczeniem na inwestycje i remonty oraz 6.300.000 zł. z nowej emisji obligacji

przeznaczonej na spłatę zadłużenia pozostającego po likwidowanym SP ZOZ w Kluczborku.

Rozchody w kwocie 1.023.132 zł. przeznaczone na spłatę rat kredytów długoterminowych

zaciągniętych na rynku krajowym, zabezpieczają 50% przypadających do spłaty rat kapitałowych



zaciągniętych kredytów stanowiących zobowiązania długoterminowe Powiatu z uwagi na

dyspozycję art. 113 ustawy o finansach publicznych oraz planowaną spłatą poręczenia i obsługi

zadłużenia.

Skład Orzekający ustalił również, że spłata rat kapitałowych w roku budżetowym 2005  wyniesie

3.078.482 zł (zgodnie z danymi zawartymi w piśmie z 21.01.2005 r.). Na obsługę długu publicznego

zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę 765.955 zł. stanowiącą spłatę odsetek od kredytów

zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji, oraz 2.055.350 zł. jako spłatę

udzielonego poręczenia. Zaplanowano również w wydatkach bieżących 4.257.686 zł. na spłatę

zadłużenia likwidowanego SP ZOZ z tytułu zobowiązań pracowniczych. Nadto Rada Powiatu w

uchwale budżetowej w §18, §19 i §20 ustaliła maksymalną wysokość pożyczek i kredytów

krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym do 2.000.000 zł. oraz

do zaciągania zobowiązań do sumy 3.000.000 zł. a także do udzielania pożyczek, poręczeń i

gwarancji do 100.000 zł.

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający przyjął, że spłata zobowiązań obciążających budżet

Powiatu stanowić będzie 6.283.799 zł., na którą składają się następujące wielkości: 4.183.799 zł –

to przypadające do spłaty raty kredytów, poręczeń wraz z odsetkami oraz odsetki od

wyemitowanych obligacji (według danych zawartych w piśmie j.w.); 2.000.000 zł. z tytułu ustalenia

w uchwale budżetowej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez

Zarząd Powiatu w roku budżetowym (potencjalnie) oraz 100.000 zł z tytułu ustalenia łącznej kwoty

poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu.  Tak wyliczona na rok budżetowy 2005 wielkość spłat

stanowi 15,07% planowanych dochodów budżetowych Powiatu Kluczborskiego i przekracza

wskaźnik 15% określony w art. 113 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający ustalił również, że niespłacone zobowiązania finansowe przedstawione w piśmie

Starostwa Powiatowego w Kluczborku  z dnia 21 stycznia 2005 r. na koniec roku budżetowego

2004  wynoszą 17.699.049 zł. Według Składu Orzekającego wielkość tą należało pomniejszyć o

spłatę rat kapitałowych w wysokości 3.078.482 zł (według danych zawartych w piśnie z 21 stycznia

2005 r.) oraz powiększyć o 8.300.000 zł z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych, co w

trakcie roku budżetowego (prognoza) może wynieść 22.920.567 zł. stanowiąc 54,99% planowanych

dochodów. Uwzględniając zadłużenie SP ZOZ, które zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30

sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.) zobowiązany

będzie pokryć budżet Powiatu (po jego likwidacji), wynoszące według prognoz na 31 grudnia 2004

r. 10.623.019 zł. przy założeniu umorzenia przez Powiat pożyczki udzielonej SP ZOZ przez Radę

Powiatu Kluczborskiego w wysokości 2.833.334 zł, łączne zobowiązania Powiatu i SP ZOZ

wynieść mogą 33.543.586 zł. stanowiąc 80,47% planowanych dochodów budżetu Powiatu.

Przedstawione wyżej wskaźniki wielkości spłat rat kredytów i pożyczek oraz z tytułu obligacji, a

także zadłużenia nie spełniają wymogu formalno-prawnego zawartego  w art. 113 ust. 1 i 114 ust. 2

ustawy o finansach publicznych.

2. W odwołaniu, Zarząd Powiatu Kluczborskiego wniósł o wydanie pozytywnej opinii  o

możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale Rady Powiatu

Kluczborskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 r. lub opinii pozytywnej z zastrzeżeniami,

przedstawiając argumenty przemawiające za taką zmianą. W szczególności Zarząd podniósł, że

przepisy prawa regulujące kwestię wyliczenia wielkości zadłużenia jednostki samorządu

terytorialnego, które Skład Orzekający przyjął łącznie jako zobowiązania Powiatu i Zakładu Opieki

Zdrowotnej w likwidacji, nie znajdują uzasadnienia prawnego ani faktycznego. Zarząd powołał się

na cytowany przez Skład Orzekający art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach

opieki zdrowotnej, który stanowi, że zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa lub

właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała Nr XII/85/2003 Rady Powiatu w

Kluczborku z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej w Kluczborku stanowi o terminie zakończenia czynności likwidacyjnych na



dzień nie później niż do 28 lutego 2007 r., zatem niedopuszczalne jest sumowanie zadłużenia SP

ZOZ w likwidacji z zadłużeniem Powiatu i wydanie na tej podstawie negatywnej opinii.

Dostrzeżenie zagrożenia związanego z likwidacją SP ZOZ może powodować ewentualną ocenę

ujemną w postaci zastrzeżeń zawartych w opinii. Do czasu zakończenia likwidacji zobowiązania SP

ZOZ nie podlegają ocenie na zgodność z art. 114 ustawy o finansach publicznych, gdyż z przepisu

tego wyraźnie wynika, że chodzi o dług jednostki samorządu terytorialnego, a nie o dług SP ZOZ

nawet postawionego w stan likwidacji.

W dalszej części wywodów Zarząd Powiatu Kluczborskiego przedstawił prognozy finansowe na

lata 2004 - 2011 z uwzględnieniem wielkości zadłużenia jednostki oraz wysokość spłat

przypadających na poszczególne lata stwierdzając, że dług jednostki samorządu terytorialnego nie

będzie przekraczał w żadnym roku ograniczeń ustawowych, co mają obrazować poniższe tabele.

Prognozy finansowe na lata 2004-2011 (w zł)

Dochody 2004

stan na

02.12.2003

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. dochody własne,

z tego

9.290.345 11.204.052 11.551.890 12.105.381 12.364.965 12.896.568 13.354.699 14.125.490

- udział w podatkach

stanowiących

dochód budżetu

państwa

3.332.814 4.280.438 4.520.000 4.650.000 4.760.000 4.900.000 5.050.000 5.150.000

- sprzedaż mienia 469.000 2.100.000 880.000 600.000 600.000 - - -

- opłaty

komunikacyjne

1.756.000 1.500.000 1.600.000 1.650.000 1.700.000 1.750.000 1.800.000 1.900.000

2. Dotacje celowe

na zadania zlecone

4.904.579 3.431.531 3.500.000 3.600.000 3.700.000 3.800.000 3.900.000 4.000.000

3. Dotacje celowe

na zadania własne

5.081.095 3.940.513 3.600.000 3.700.000 3.800.000 3.900.000 4.000.000 4.100.000

4. Subwencje: 22.901.678 23.107.592 25.009.874 25.566.235 26.455.800 27.113.820 27.887.000 28.390.460

5.  Dochody

ogółem:

42.177.697 41.683.688 43.661.764 44.971.616 46.320.765 47.710.388 49.141.699 50.615.950

Przychody i rozchody – uwzględniają planowaną emisję obligacji komunalnych przeznaczoną na

spłatę zadłużenia likwidowanego SP ZOZ.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

9. Nadwyżki z lat

ubiegłych/wolne

środki

0 0 0 0 0 0 0 0

10. Kredyty 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0

11. Emisja

obligacji

2.000.000 8.300.000 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0

12. Spłata 1.490.638 1.023.132 2.332.364 2.332.364 2.332.360 1.373.679 0 0

Wydatki 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

6. Wydatki

bieżące

41.812.763 47.807.556 44.669.400 45.739.252 41.988.405 43.536.709 44.941.699 46.615.950

7. Wydatki

inwestycyjne

4.274.296 1.153.000 660.000 900.000 0 800.000 2.200.000 4.400.000

8. Wydatki

ogółem:

46.087.059 48.960.556 45.329.400 46.639.252 41.988.405 44.336.709 47.141.699 50.615.950



kredytów

(kapitał)

13. Wykup

obligacji (kapitał)

0

SALDO

(5-8+9+10+11-

12-13)

0 0 0 0 0 0 0 0

W prezentowanych poniżej wskaźnikach zadłużenia, w części dotyczącej spłat przypadających w

poszczególnych latach (art. 113 ustawy o finansach publicznych) Zarząd nie uwzględnił

potencjalnych spłat kredytów krótkoterminowych mieszczących się w granicach upoważnień

udzielonych Zarządowi Powiatu, dlatego są niższe od prezentowanych przez Skład Orzekający.

Wyliczona przez Zarząd spłata zadłużenia likwidowanego SP ZOZ łącznie z zadłużeniem

powiatu. Wskaźniki dotyczą stanu na dzień 31.12. każdego roku.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Spłata kredytów,

wykup obligacji,

poręczenie (kapitał

i odsetki)

2.761.901

w tym

poręczenie

746.730

4.183.799

w tym

poręczenie

2.055.350

5.476.893

w tym

poręczenie

2.249.800

2.915.745

w tym

poręczenie

0

4.799.899

w tym

poręczenie

0

3.573.343

w tym

poręczenie

0

3.000.000

w tym

poręczenie

0

2.600.000

w tym

poręczenie

0

-% od dochodów,

ograniczenie

ustawowe 15%

6,5 10,1 12,5 6,5 10,4 7,5 6,1 5,1

Wys. zadłużenia na

koniec roku.

-% od dochodów

ograniczenie

ustawowe 60%

17.699.049

41,9%

22.920.567

54,99%

22.338.403

51,2%

24.006.039

42,5%

19.673.679

42,5%

16.300.000

34,2%

13.300.000

27,1%

10.700.000

21,1%

Saldo zadłużenia

likwidowanego SP

ZOZ

10.623.019 6.378.369 4.628.169 0 0 0 0 0

Łączne zadłużenie

likwidowanego SP

ZOZ i powiatu

-% od dochodów

28.322.068

67,1%

29.298.936

70,3%

26.966.572

61,2%

24.006.039

53,4%

19.673.679

42,5%

16.300.000

34,2%

13.300.000

27,1%

10.700.000

21,1%

Zarząd, nie kwestionując wyliczeń dokonanych przez Skład Orzekający wskazał na rozbieżność w

wyliczeniach dokonanych przez Skład Orzekający i podanych w odwołaniu przez Zarząd, która

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Spłata kredytów,

wykup obligacji,

poręczenie (kapitał

i odsetki)

2.761.901

w tym

poręczenie

746.730

4.183.799

w tym

poręczenie

2.055.350

5.476.893

w tym

poręczenie

2.249.800

2.915.745

w tym

poręczenie

0

4.799.899

w tym

poręczenie

0

3.573.343

w tym

poręczenie

0

3.000.000

w tym

poręczenie

0

2.600.000

w tym

poręczenie

0

-% od dochodów,

ograniczenie

ustawowe 15%

6,5 10,1 12,5 6,5 10,4 7,5 6,1 5,1

Wys. zadłużenia na

koniec roku.

-% od dochodów

ograniczenie

ustawowe 60%

17.699.049

41,9%

22.920.567

54,99%

22.338.403

51,2%

24.006.039

42,5%

19.673.679

42,5%

16.300.000

34,2%

13.300.000

27,1%

10.700.000

21,1%



była wynikiem niespójnych danych przedstawionych przez Powiat w piśmie z dnia 21 stycznia

2005 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zważyło, co następuje.

1. W ocenie Kolegium, powodem wydania przez Skład Orzekający negatywnej opinii o

możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale w sprawie

uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2005 r., było przekroczenie wskaźników wielkości

spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji, oraz wielkości zadłużenia jednostki samorządu

terytorialnego, określonych w art. 113 ust. 1 i 114 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych zawiera dwa ograniczenia dotyczące zadłużenia jednostek

samorządu terytorialnego. Pierwsze ograniczenie (art. 113 ust. 1 ufp) dotyczy łącznej kwoty

przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych

spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od

tych kredytów i pożyczek, a także wykupu papierów wartościowych, która nie może przekroczyć

15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Drugie

ograniczenie (art. 114 ust. 2 ufp) dotyczy łącznej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego,

który w trakcie roku budżetowego nie może przekraczać 60% planowanych na dany rok budżetowy

dochodów tej jednostki. Dotyczy więc istniejących w roku budżetowym wszystkich zobowiązań z

wyłączeniem zobowiązań krótkoterminowych, bowiem te podlegają spłacie w danym roku. Cel

jakiemu służyć mają te ograniczenia, to kontrola nadmiernego wzrostu zadłużenia jednostek

samorządu terytorialnego.

W przypadku pierwszego ograniczenia Skład Orzekający, na podstawie przedłożonego Izbie

budżetu oraz danych zawartych w piśmie z 21 stycznia 2005 r. ustalił wysokość spłat zobowiązań

obciążających budżet Powiatu w roku 2005 na kwotę 6.283.799 zł., tj. 15,07% planowanych

dochodów z tytułu:

• rat kredytów i poręczeń (3.078.482 zł), odsetek od kredytów i poręczeń oraz

wyemitowanych obligacji (1.105.317 zł), łącznie -  4.183.799 zł (jak w piśmie z 21 stycznia

2005 r.),

• pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych (potencjalnie) w roku budżetowym -

2.000.000 zł (§ 18 uchwały budżetowej),

• poręczenia udzielanego przez Zarząd w roku budżetowym - 100.000 zł (§ 20 uchwały

budżetowej).

Przedstawione w odwołaniu Zarządu Powiatu wyliczone wysokości spłat zobowiązań wynoszące

5.944.437 zł ze wskaźnikiem 14,26% planowanych dochodów pochodzą z tytułów:

• spłat rat kapitałowych - 1.023.132 zł (§ 7 pkt 2 uchwały budżetowej),

• odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - 765.955 zł (dz. 757, rozdz.

75702),

• potencjalnej spłaty kredytów krótkoterminowych - 2.000.000 zł (§ 18 uchwały budżetowej),

• spłaty udzielonego poręczenia - 2.055.350 zł (dz. 757, rozdz. 75704),

• potencjalnej spłaty udzielonego poręczenia, - 100.000 zł (§ 20 uchwały budżetowej).

Uwidocznione rozbieżności w wielkościach przyjętych przez Skład Orzekający i przedstawionych

w odwołaniu Powiatu jako wynik błędnego podania w piśmie z dnia 21 stycznia 2005 r. danych

dotyczących spłaty poręczenia, po wyjaśnieniu powstałego błędu przez Zarząd Powiatu i Skarbnika

obecnego na posiedzeniu Kolegium, w ocenie Kolegium stanowi podstawę do przyjęcia wielkości

spłat zobowiązań przedstawionych w budżecie Powiatu i uznania, że wskaźnik spłaty zobowiązań,

o których stanowi art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie został przekroczony.

     W przypadku drugiego ograniczenia Kolegium, na podstawie tych samych dokumentów co

wyżej, ustaliło, że niespłacone zobowiązania Powiatu Kluczborskiego stanowić będą w roku



budżetowym 2005 kwotę 22.920.567 zł wynoszącą 54,99% planowanych dochodów Powiatu.

Ustalony stan faktyczny dotyczący wielkości zadłużenia Powiatu nie narusza normy prawnej

zawartej w art. 114 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Kolegium wyraża zatem pogląd, że wprawdzie przyjęcie przez Skład Orzekający zobowiązań

Powiatu i SP ZOZ jako zobowiązań łącznych wskazujących na zadłużenie do 80,47% planowanych

dochodów budżetu Powiatu było przedwczesne, to niemniej z uwagi na fakt, iż budżet Powiatu jest

już obciążony zobowiązaniami SP ZOZ, a całkowita likwidacja tego podmiotu może nastąpić

wcześniej niż termin graniczny określony w uchwale o likwidacji SP ZOZ, zauważenie w opinii o

możliwości sfinansowania deficytu poważnego zagrożenia dla gospodarki finansowej Powiatu jest

zasadne. Art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, że podmioty decydujące o

likwidacji podległych im samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej odpowiadają za zobowiązania

zlikwidowanych zakładów. Oznacza to, że zobowiązania SP ZOZ po likwidacji stają się – w

zależności od tego, kto pełnił dla danego zakładu funkcję organu założycielskiego – albo

zobowiązaniami Skarbu Państwa albo odpowiednio zobowiązaniami państwowej uczelni

medycznej, czy państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie

nauk medycznych albo też stają się zobowiązaniami właściwych jednostek samorządu

terytorialnego. Wskazać należy, że zadłużenie SP ZOZ w likwidacji ustalone przez Skład

Orzekający jako zobowiązania wymagalne stanowiły 10.623.019 zł i w każdej chwili mogą stać się

zobowiązaniami Powiatu.

Działalność nadzorcza Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawowana jest na podstawie kryterium

zgodności z prawem. Zaliczenie do poziomu długu jednostki samorządu terytorialnego (Powiatu)

zobowiązań jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną (SP ZOZ) należało uznać

(zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu) za nie odpowiadające treści art. 60 ust. 6 ustawy o

zakładach opieki zdrowotnej, bowiem trwający proces likwidacyjny tego podmiotu nie został

zakończony. Natomiast w działalności opiniodawczej obowiązkiem Regionalnej Izby

Obrachunkowej jest dokonywanie oceny sytuacji finansowej i sygnalizowanie potencjalnych

zagrożeń związanych z danym stanem faktycznym.

Powyższe argumenty przesądziły o uwzględnieniu odwołania Zarządu Powiatu

Kluczborskiego od opinii Składu Orzekającego i zmianie tej opinii na opinię z zastrzeżeniami.

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

podjęło uchwałę jak w sentencji.

Przewodniczący Kolegium


