
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA
W   OPOLU

Uchwała nr  9/34/2005
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 18 maja 2005 r.

w przedmiocie odwołania od uchwały nr 144/2005  z dnia 18 kwietnia 2005 r. Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu

Burmistrza z  wykonania budżetu Gminy Paczków za  2004 r.

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7

października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001r. nr 55,

poz.577, nr 154, poz.1800; z 2002 r. 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 Paczkowa od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Opolu zawartej w uchwale nr 144/2005 z dnia  18 kwietnia 2005 r.

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

W dniu 6 maja 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęło

odwołanie Burmistrza Paczkowa (pismo znak  Fn./00093/2/2005 z dnia 29 kwietnia

2005 r.) od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o

sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2004 r. zawartej w

uchwale nr 144/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z

dnia 18 kwietnia 2005 r., w którego treści podniesiono, iż w opinii Składu Orzekającego:

− nieprawidłowo zidentyfikowano kwotę odsetek do zapłaty na rzecz firmy MAXER SA
w wys. 924.067,56 zł w sytuacji, gdy z treści § 2 pkt 3 Porozumienia spłaty zadłużenia

z dnia 21 grudnia 2004 r. wynika, iż dłużnik zobowiązuje się zapłacić kwotę

693.050,67 zł,

− zawarto elementy oceny wykonania budżetu co jest niezgodne z ustawą o regionalnych
izbach obrachunkowych.

Skład Orzekający podniósł w opinii, iż:

 „realizując wydatki budżetowe w roku 2004 budżet gminy został obciążony spłatą

odszkodowania w wys. 450.000 zł (dz. 758 „Różne rozliczenia”, 4600 „Kary i

odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”) –

zgodnie z porozumieniem spłaty zadłużenia z dnia 21 grudnia 2004 r. zawartym z Firmą

MAXER SA. Należy zwrócić uwagę, iż jak wynika z treści ww. porozumienia gmina oprócz

należności głównej w wys. 1.220.646,23 zł zobowiązana jest również do zapłaty odsetek w

wys. 924.067,56 zł, a także 78.378,28 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w I instancji i

5.400,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu II instancji.

W tym stanie możliwym jest zatem wystąpienie przesłanek naruszenia dyscypliny

finansów publicznych, o których mowa w art. 138 ust. 1 pkt 11 zgodnie z którym

naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest popełnienie czynu polegającego na

dopuszczeniu się zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostki sektora finansów

publicznych powodującej uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za

opóźnienie w zapłacie.
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Ponadto w budżecie gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. wystąpiły zobowiązania

wymagalne w łącznej wysokości 132.875 zł, w tym zobowiązania jednostek budżetowych

gminy w wys. 47.020 zł, z tego:

− w dz. 750 Administracja publiczna w wys. 43.011 z tyt. różnych wydatków na rzecz

osób fizycznych,

− w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa w  4300 z tyt. zakupu usług,

co wskazuje na przesłanki naruszenia zasad wynikających z art. 28 ust. 3 pkt 2 i 3

ustawy o finansach publicznych stanowiących, iż wydatki publiczne powinny być

dokonywane w sposób celowy i oszczędny umożliwiający terminową realizację zadań, w

wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Kolegium zważyło, co następuje:

Zakres działalności opiniodawczej izb zawarty m.in. w art. 13 pkt 5 ustawy o

regionalnych izbach obrachunkowych dot. obowiązku wydania opinii o przedkładanych

przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów

miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu.

Jak wynika z literalnego brzmienia wyżej cyt. art. 13 pkt 5 ustawy przedmiotem opinii jest

informacja o wykonaniu budżetu za dany rok przedłożona przez Burmistrza zarówno

cyfrowa zawarta w sprawozdaniach budżetowych jak i opisowa. Składy orzekające

oceniają nie tylko formalną zgodność przedkładanych materiałów lecz również elementy

rzeczowego wykonania budżetu. W kontekście powyższego należy zwrócić uwagę na

sytuowanie w treści opinii Składu Orzekającego stwierdzeń dotyczących wysokości

odsetek przewidzianych do zapłaty, których nominalna wartość wynikająca z orzeczenia

sądowego określona jest kwotą 924.067,56 zł, co wynika z § 1 Porozumienia. Podkreślić

przy tym należy, iż z uwagi na zapis § 5 art. 1 Porozumienia zgodnie z którym „naruszenie

przez dłużnika któregokolwiek z postanowień niniejszego porozumienia, a w szczególności

terminów płatności określonych w § 2, uprawnia wierzyciela do jednostronnego

wypowiedzenia niniejszego porozumienia (zwanego dalej „wypowiedzeniem”) i żądania

zapłaty całej kwoty głównej wraz z odsetkami i kosztami procesu wynikającymi z wyroku”

Skład Orzekający nie odniósł się do kwestii wielkości przewidzianych do zapłaty a

wynikających z treści § 2 pkt 3 Porozumienia odsetek z uwagi na ich warunkowy, tj.

uzasadniony zachowaniem terminów płatności charakter.

Ponadto o ile z informacji opisowej Burmistrza nie wynikają wprost niektóre elementy

wynikające ze sprawozdań budżetowych będących w posiadaniu RIO Skład Orzekający

sygnalizuje uchybienia bądź potencjalne zagrożenia w realizacji budżetu jednostki

samorządu terytorialnego. Opinia RIO powinna służyć przede wszystkim organom gminy

zwłaszcza zaś radzie gminy w procesie wypracowania decyzji o przyjęciu sprawozdania i

udzieleniu absolutorium Burmistrzowi.

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu powszechnie

przyjęta wykładnia art. 13 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych uzasadnia

zawarcie w treści opinii zarówno formalnych jak i merytorycznych uwag, których zakres

może być szeroki, od nierealności planowania do wskazania na dysproporcję w strukturze

wydatków, co w świetle powyższego nie może stanowić naruszeniu prawa w kontekście

zakresu spraw zawartych w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych a dotyczących

działalności izby.

Zgodnie z linią orzeczniczą dot. zakresu postępowania nadzorczego RIO w sprawie

absolutorium zawartą m.in. w wyroku NSA z dnia 10 czerwca 1998 r. (sygn. akt I SA/Po

624/98) (…) „Opinia składu orzekającego RIO, tak zresztą jak każda opinia, nie ma

charakteru wiążącego dla rady gminy. Jednakże rada gminy winna mieć na uwadze to, iż

pochodzi ona od fachowego organu, sprawującego nadzór nad komunalną działalnością w
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zakresie spraw budżetowych. Opinia RIO jest zatem obiektywnym stanowiskiem fachowego

organu oceniającego sprawozdanie zarządu gminy z wykonania budżetu za rok ubiegły, w

którym to sprawozdaniu wyjaśniono m.in. ewentualne rozbieżności pomiędzy planowanymi

wielkościami budżetowymi a wielkościami rzeczywistymi”.

W kontekście powyższego podniesiona w odwołaniu teza, iż ocena wykonania budżetu jest

niezgodna z ustawą o rio winna podlegać oddaleniu, gdyż jak jednoznacznie zakreśla Sąd

w powołanym wyroku „rada gminy czy jej organy wewnętrzne winny brać pod uwagę

opinie składu orzekającego RIO w kwestii wykonania budżetu przez zarząd, co nie oznacza

jednakże tego, iż organy te muszą w pełni podzielać wnioski zawarte w tych opiniach. Swe

opinie skład orzekający RIO formułuje m.in. w oparciu o kryterium legalności wynikające

z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych” (w aktualnym stanie prawnym).

 Z uwagi na powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

postanowiło jak w sentencji akcentując ponadto, iż przedmiotowa opinia nie stanowi

władczej formy ingerencji w sferę działalności samorządowej.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu jako

kończącej postępowanie w sprawie odwołania od opinii Składu Orzekającego nie

przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

 Przewodniczący Kolegium


