
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA
W    O P O L U

U c h w a ł a    Nr     7/29/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 6 kwietnia 2005 r.

Na  podstawie  art. 20 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.

o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U 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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

p o s t a n a w i a

oddalić odwołanie Burmistrza Krapkowic z dnia 29 marca 2005 r. od uchwały nr 33/2005

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 marca 2005 r. w

sprawie negatywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

przedstawionego w uchwale budżetowej na 2005 rok przez Radę Miejską w Krapkowicach.

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

W dniu 30 marca 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono odwołanie

Burmistrza Krapkowic z dnia 29 marca 2005 r. od uchwały nr 33/2005 Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie negatywnej

opinii możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale

budżetowej na 2005 rok przez Radę Miejską w Krapkowicach, którego istota sprowadzona

jest do twierdzenia o niezgodności sentencji przedmiotowej uchwały z jej uzasadnieniem.

Zdaniem wnoszącego odwołanie sentencja uchwały sugeruje, iż Gmina nie posiada

możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej na 2005

rok, co nie polega na prawdzie jako, że na sfinansowanie tego deficytu (w kwocie 3.989.536

zł) wystarczą w zupełności środki z prywatyzacji majątku gminy przewidziane w budżecie (w

kwocie 4.000.000 zł) na sfinansowanie tegoż deficytu i nie budzi to zastrzeżeń Składu

Orzekającego. Sentencja tej uchwały została sformułowana na podstawie treści art. 115 ust. 1

pkt 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi o opiniowaniu możliwości sfinansowania

deficytu budżetowego, natomiast w uzasadnieniu uchwały stwierdzono naruszenie  przepisów

art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, które limitują wielkości spłat zobowiązań

kredytowo-pożyczkowych w ciągu roku budżetowego i do tego stwierdzenia Składu

Orzekającego Gmina nie wnosi zastrzeżeń, bowiem naruszenie tych przepisów (w ich

aktualnym literalnym brzmieniu) niewątpliwie nastąpiło. Opiniowanie w sprawach

naruszenia przepisów ustawy zawarte jest jednak w treści art. 115 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej

ustawy, dlatego też sentencja uchwały Składu Orzekającego powinna być sformułowana

stosownie do treści tego przepisu a nie do treści art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy.   

Kolegium pomija przy tym jako nieadekwatną do zakresu rozpatrywanej sprawy

argumentację związaną z zarzucaną przez Gminę niekonsekwencją ustawodawcy – dotyczącą

znowelizowania dyspozycji zawartych w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych.

W tym stanie Kolegium zważyło, co następuje:
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Stosownie do brzmienia art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych regionalne izby

obrachunkowe przedstawiają opinie w sprawach możliwości sfinansowania deficytu

przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego, przy czym źródła pokrycia

deficytu określa w aspekcie przedmiotowym dyspozycja art. 112 ust. 2 ustawy o finansach

publicznych wskazująca przychody pochodzące z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu

terytorialnego;

2) kredytów;

3) pożyczek;

4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;

5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych;

6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat

ubiegłych.

Jak wynika z powyższego Rada Miejska w Krapkowicach podejmując na podstawie art. 18

ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym  uchwałę nr XX/267/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2005 r. (z późn. zm.) określiła w § 4

cyt. uchwały wysokość deficytu budżetowego w kwocie 3.989.536 zł zawierając zgodnie z

obowiązkiem wynikającym z art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w § 5 ust. 1

literalny zapis wskazujący jako źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz wydatków nie

znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy przychody z tytułu:

− zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (5.391.800 zł),
− prywatyzacji majątku gminy (4.000.000 zł).
Podkreślić przy tym należy, iż w kontekście wielkości ustalonego deficytu określenie w

przedmiotowym stanie faktycznym jednego bądź wielu źródeł przychodów związanych z

pokryciem deficytu należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki

samorządu terytorialnego i w tym znaczeniu rzutuje na zakres opinii wydawanej na podstawie

art. 13 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w zw. z art. 115 ust. 1 pkt 1

ustawy o finansach publicznych. W kontekście powyższego odnotować należy, iż w

konsekwencji wskazania jako źródła pokrycia deficytu przychodów z tyt. kredytów i

pożyczek oczywistym jest odniesienie możliwości pokrycia deficytu do dyspozycji

związanych z zasadami zaciągania zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, w

tym wyrażonych w treści art. 113 i art. 114 ustawy o finansach publicznych. Tym samym

twierdzenie negujące możliwość oceny sfinansowania deficytu w powołanym uprzednio

zakresie przychodów z tyt. kredytów i pożyczek w odniesieniu do przepisu art. 113 ust. 1

ustawy o finansach publicznych uznać należy za chybione, z uwagi na bezpośredni związek

przyczynowy określający jeden z elementów zdolności spłaty zobowiązania, tj. limit łącznej

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

potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu

terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i

pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku

budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego - który nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy

dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Zdaniem Kolegium stwierdzone naruszenie dyspozycji art. 113 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych mogło uzasadniać wydanie przez Skład Orzekający opinii negatywnej, co

zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy o finansach publicznych obliguje jednostkę samorządu

terytorialnego do podjęcia odpowiedniej uchwały dostosowującej poziom spłaty zadłużenia

do ustawowych kryteriów.
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Kolegium zauważa, iż wnoszący odwołanie trafnie wskazał jako normę kompetencyjną do

podjęcia przez Skład Orzekający przedmiotowej uchwały nr 33/2005 z dnia 8 marca 2005 r.

normę kompetencyjną sytuowaną w dyspozycji art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach

publicznych, jednak powołany przepis nie wyklucza możliwości odniesienia w treści uchwały

Składu Orzekającego do jakichkolwiek norm prawnych merytorycznie związanych z

przedmiotem opinii. W kontekście powyższego podniesione w odwołaniu twierdzenie, iż

opiniowanie w sprawach naruszenia przepisów ustawy zawarte jest jednak w treści art. 115

ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy uznać należy za nieuzasadnione.

Podnieść również należy, że akcentowana w treści odwołania sygnalizacja zmian wielkości

rozchodów ujętych w uchwale budżetowej, która zostanie dokonana zgodnie z wymogiem

określonym art. 115 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, nie może rzutować na zmianę

sentencji przedmiotowej opinii.

Uchwała jest ostateczna i nie przysługuje na nią środek odwoławczy.

Przewodniczący Kolegium


