
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

W OPOLU

Uchwała nr 7/27/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
z dnia 6 kwietnia 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 ust. 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.
L5Q8-ż- z/2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu

orzeka nieważność

uchwały Nr XXV/155/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z powodu naruszenia art. 48 Ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
(Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późno zm.).

Uzasadnienie

W dniu 14 marca 2005 r. (z naruszeniem terminu do przedkładania Regionalnej Izbie
Obrachunkowej uchwał objętych nadzorem Izby, określonego wart. 90 ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) do Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynęła uchwała Nr XXV
/155/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację
zadań inwestycyjnych w 2005 r. w wysokości 1.257.000 zł. z przeznaczeniem na: 1)
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji Piętrówki, Barutu i
Wierchlesia w kwocie 150.000 zł, 2) realizację budowy kanalizacji Piętrówki, Barutu i
Wierchlesia w ramach porozumienia komunalnego "Trias Opolski" w kwocie 700.000 zł, oraz 3)
realizację IV etapu kanalizacji Jemielnicy w kwocie 407.000 zł. Spłatę wymienionej
pożyczki zaplanowano na lata 2006 - 2007 z dochodów budżetu gminy (podatek od
nieruchomości), a jako zabezpieczenie ustalono weksel własny in blanco i oświadczenie o
poddaniu się rygorowi egzekucji, sporządzone w formie aktu notarialnego.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zważyło, co następuje.

Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148 z późno zm.) wart. 48 ust. 1 pkt 2 stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą
zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie wydatków
nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach. W uchwalonym w dniu 28 lutego 2005 r.
budżecie (uchwała Nr XXVI/160/05 Rady Gminy Jemielnica) nie ujęto zadań finansowanych
środkami pochodzącymi z planowanej do



zaciągnięcia pożyczki, a wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie znajdują pokrycie w
planowanych dochodach. Cytowany wyżej art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
wymaga, aby konieczną przesłanką do zaciągnięcia pożyczki na cel wskazany w uchwale było
występowanie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego określonych wydatków na
zadania, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach.
Z wyjaśnień Wójta Gminy sformułowanych w piśmie z dnia 30 marca 2005 r. (Nr SKG-
3023/2/05) wynika, że uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki była podjęta w ślad za
projektem budżetu Gminy. W związku z tym, że w ramach programu ZPORR środków
finansowych było za mało, w stosunku do zapotrzebowań jednostek samorządu terytorialnego z
województwa, zrezygnowano z wystąpienia z wnioskiem na "Kanalizację Jernielnicy Etap IV".
Na wszystkie etapy kanalizacji Gminy, pozostałe do wykonania, postanowiono wystąpić z
wnioskiem do "Triasu Opolskiego", a to spowodowało przesunięcie rozpoczęcia zadań na rok
2007.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium stwierdziło, że uchwała w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w
kwocie 1.257.000 zł. narusza art. 48 ust. l pkt 2 ustawy o finansach publicznych i orzekło jej
nieważność w całości. Stanowisko Kolegium znajduje potwierdzenie w linii orzeczniczej
regionalnych izb obrachunkowych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. sygn. akt I
S.A./Wr 1201100 z dnia 6 marca 2002 r.), według którego z istoty regulacji art. 48 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych wynika, że pożyczka (odnoszona do ustalonego stanu
faktycznego) może być zaciągni'ęta jedynie na finansowanie wydatków nie znajdujących
pokrycia w planowanych dochodach budżetu samorządu terytorialnego. Skoro zaś w uchwale
budżetowej nie przewidziano zadań wyszczególnionych w badanej uchwale, to tym samym brak
podstaw do zaciągnięcia pożyczki na ich realizację.

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 3 O dni od daty jej doręczenia

'

Przewodniczący Kolegium


