
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W   OPOLU  

 

Uchwała nr   13/59/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 czerwca 2007 r. 

 

w przedmiocie odwołania od uchwał nr 162/2007, 163/2007, 164/2007 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie 

opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto Opole  

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 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; z 2005 r. nr 

14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 2006 r. nr 249, poz. 1832)  Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

p o s t a n a w i a  

uwzględnić odwołania Prezydenta Miasta Opole od uchwał nr 162/2007, 163/2007, 

164/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 maja 

2007 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto Opole 

poprzez wykreślenie pkt 5 z treści uzasadnienia powołanych uchwał Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

 

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

 

W dniu 22 maja 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

odwołania Prezydenta Miasta Opole od: 

− uchwały nr 162/2007 z dnia 2 maja 2007 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu 

długoterminowego przez Miasto Opole w zakresie treści pkt 5 uzasadnienia uchwały, 

− uchwały nr 163/2007 z dnia 2 maja 2007 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu 

długoterminowego przez Miasto Opole w zakresie treści pkt 5 uzasadnienia uchwały, 

− uchwały nr 164/2007 z dnia 2 maja 2007 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie możliwości spłaty kredytu 

długoterminowego przez Miasto Opole w zakresie treści pkt 5 uzasadnienia uchwały. 

Wnoszący odwołanie wniósł o wykreślenie pkt 5 przedmiotowych uchwał Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu lub o zmianę ich treści 

wynikającej z przedstawionych uzasadnień do odwołań.  

Jednocześnie  jak podkreślono zakres odwołania nie dotyczy sentencji wyszczególnionych 

uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.    

Jak podniesiono w uzasadnieniu odwołań „faktycznie treść (pkt 5) uzasadnienia 

odpowiada wyliczeniom przedstawionym przez Miasto Opole w dokumentacji źródłowej 

stanowiącej podstawę wydania opinii, tj. w załącznikach pn. „Nadwyżka operacyjna” 

sporządzonych wg wzoru opracowanego przez RIO w Opolu i dostępnego na stronie  

internetowej rio”.   

Jednak zdaniem odwołującego „zakwalifikowanie w przedmiotowym dokumencie 

źródłowym do kategorii dochodów majątkowych paragrafów klasyfikacji budżetowej 047 
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oraz 048 jest niezgodne z art. 165a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych.” 

W dalszej części uzasadnienia odwołujący przywołał inny sposób wyliczania nadwyżki 

operacyjnej wg algorytmu stosowanego przez FITCH RATINGS oraz zaznaczył, iż 

powyższa sprawa została już poruszona pismem Urzędu Miasta Opola sygn. B-SN-0115-

438-06 z dnia 29 kwietnia 2006 r.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 13 czerwca 2007 r. przedstawiciele Miasta 

Opola zawiadomionego prawidłowo stawili się podtrzymując w całości argumentację 

podniesioną w treści odwołań od uchwał nr 162/2007, 163/2007, 164/2007 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie 

możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto Opole. 

W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dokonując 

oceny całokształtu dokumentacji źródłowej przedłożonej przez  wnioskodawcę – Miasto 

Opole – w zakresie dotyczącym materii wydania opinii o możliwości spłaty 

przedmiotowych kredytów długoterminowych uznało, iż zapis pkt 5 zawarty w treści 

uzasadnień uchwał nr 162/2007, 163/2007, 164/2007 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 2 maja 2007 r. umocowany jedynie w relacjach 

ekonomicznych wynikających z treści załącznika nr 3 pn. „Nadwyżka operacyjna” 

(sporządzonego wg wzoru opracowanego przez RIO w Opolu) jest zbyt daleko idący.  

W odniesieniu do prawnej argumentacji podniesionej w treści wniesionych odwołań 

Kolegium wskazuje, iż zgodnie z brzmieniem art. 1 pkt 51 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. 

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono art. 

165a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, którego treść umożliwia 

m.in. dokonanie normatywnego podziału dochodów budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego na dochody bieżące i dochody majątkowe.  

Jak wynika z literalnych zapisów ust. 3 i 4 powołanego artykułu:   

− do dochodów majątkowych zalicza się: 

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje; 

2) dochody ze sprzedaży majątku; 

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności, 

− przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się 

dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. 

Podnieść jednak należy, iż powołany przepis zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 

grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

stosuje się po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej na rok 2008. 

Na podstawie delegacji zawartej w treści dyspozycji art. 25 ust. 4 cyt. ustawy organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego mógł postanowić o zastosowaniu 

przepisów art. 165a i 184 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, do opracowania uchwały budżetowej na rok 2007, niemniej Rada Miasta 

Opola uchwalając budżet na 2007 rok nie skorzystała z przedmiotowego uprawnienia.  

Tym samym stwierdzić należy, iż zarzut naruszenia przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Opolu dyspozycji art. 165a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych nie znajduje uzasadnienia w aktualnym stanie prawnym.  

W tym stanie należało postanowić jak w sentencji. 

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 

 


