
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W   OPOLU  

 

Uchwała nr   10/39/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 14 czerwca 2006 r. 

 

w przedmiocie odwołania od uchwały nr 241/2006  z dnia 4 maja 2006 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości 

spłaty kredytów i pożyczek przez gminę Kędzierzyn - Koźle 

 

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w związku z 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. 665, nr 249, 

poz.2104)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

p o s t a n a w i a  

uwzględnić odwołanie Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle od opinii Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawartej w uchwale nr 241/2006 

z dnia  4 maja 2006 r. w zakresie wniosku o sprecyzowanie treści uwag do opinii 

 

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

W dniu 24 maja 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęło 

odwołanie Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle (pismo znak  Fn.I 3054-4/06 z dnia 16 

maja 2006 r.) od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytów i pożyczek przez gminę Kędzierzyn – Koźle 

zawartej w uchwale nr 241/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu z dnia 4 maja 2006 r.  

Prezydent Kędzierzyna – Koźla wniósł o zmianę uchwały nr 241/2006 z dnia 4 

maja 2006 r. przez skreślenie wyrazu „z uwagami”, a w przypadku nieuwzględnienia tego 

wniosku wskazanie na czym polegają uwagi co do możliwości spłaty kredytów i pożyczek.  

W treści odwołania podniesiono przede wszystkim, iż w uzasadnieniu opinii Składu 

Orzekającego uznającą z uwagami możliwość spłaty przez Gminę Kędzierzyn – Koźle 

planowanych do zaciągnięcia dziewięciu kredytów i dwóch pożyczek w łącznej kwocie 

13.422.660 zł nie opisano jednoznacznie przedmiotu uwag Składu Orzekającego. 

Odwołujący się wskazał jednocześnie na treść art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 

r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.) stwierdzając, że przepis ten 

„nie przewiduje wydawania przez regionalne izby obrachunkowe opinii w tym przedmiocie 

z uwagami, a Skład Orzekający winien się ograniczyć do stwierdzenia czy dana gmina 

posiada albo nie posiada możliwości spłaty kredytów i pożyczek”.  

Kolegium zważyło, co następuje: 

 

 Wstępnie wskazać należy, że zakres działalności opiniodawczej izb zawarty w art. 

13 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych dot. obowiązku wydania, na 

wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego opinii o możliwości 

spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych, którą z kolei jednostka 
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samorządu terytorialnego obowiązana jest uzyskać w przypadku ubiegania się o udzielenie 

kredytu lub pożyczki, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych.  

  W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu powszechnie 

przyjęta wykładnia art. 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych uzasadnia 

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

może być szeroki biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych rodzajów wydawanych 

opinii, w tym opinii o możliwości spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego  

kredytu lub pożyczki mających bezpośredni wpływ na poziom zadłużenia jednostki 

(Ryszard P. Krawczyk – Prawna i faktyczna rola regionalnych izb obrachunkowych w 

ograniczaniu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – Finanse Komunalne nr 

4/2005; czy wyrok NSA z dnia 10 czerwca 1998 r. - sygn. akt I SA/Po 624/98), tym 

bardziej iż  opinia składu orzekającego RIO, tak zresztą jak każda opinia, nie ma 

charakteru wiążącego. 

Stwierdzić również należy, że dyspozycja art. 83 ust. 2 ustawy o finansach publicznych  – 

wbrew twierdzeniom odwołania – nie ogranicza Składu Orzekającego co do treści opinii o 

możliwości spłaty kredytu lub pożyczki.  

Formułowane opinii w oparciu o przedłożone materiały należy do Składu 

Orzekającego, a jej treść w sposób nie budzący wątpliwości winna odzwierciedlać proces 

decyzyjny Składu Orzekającego. W związku z powyższym zgodzić należy się z 

odwołującym, że Skład Orzekający w uchwale nr 241/2006 z 4 maja 2006 r. uznający z 

uwagami możliwość spłaty przez Gminę Kędzierzyn – Koźle kredytów i pożyczek  nie 

omówił szczegółowo zakresu przedmiotowego uwag.  

Skład Orzekający w uzasadnieniu do uchwały, będącej przedmiotem odwołania 

zaakcentował i przedstawił w uzasadnieniu uchwały spełnienie przez gminę prawnych 

kryteriów dotyczących poziomu zadłużenia i jego obsługi wynikających z dyspozycji 

art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych.  

Odnosząc się do kryteriów ekonomicznych Skład Orzekający „oceniając, 

wyliczoną na bazie informacji uzyskanych z gminy sytuację finansową Gminy Kędzierzyn - 

Koźle na podstawie wielkości nadwyżki operacyjnej stwierdził, iż Gmina Kędzierzyn - 

Koźle w latach 2006 - 2011 jest w stanie pokryć bieżące wydatki z bieżących wpływów, co 

wynika ze wskaźnika  pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi oscylującego w 

granicach od 107,79% do 124,38%. Skład Orzekający podniósł również, iż możliwość 

spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek warunkowana jest realizacją 

dochodów i wydatków na poziomie zawartym w prognozie załączonej do wniosku o 

wydanie opinii”. 

Kolegium Izby rozpatrując wniesione odwołanie, mając na uwadze doręczone 

przez gminę materiały stanowiące podstawę wydanej przez skład opinii, w tym przede 

wszystkim informację o nadwyżce operacyjnej jednostki samorządu terytorialnego za lata 

2004-2005 oraz jej prognozę na lata 2006-2011 stwierdza, że uwagi do opinii 

identyfikować należy z przedstawioną prognozą. Nadwyżka operacyjna pozwala ocenić 

potencjalną zdolność i możliwości gminy do spłaty zobowiązań oraz do finansowania 

wydatków o charakterze inwestycyjnym. Wprawdzie przyjęte wielkości dochodów i 

wydatków do opracowanej przez gminę prognozy nadwyżki operacyjnej na lata 2006-2011 

tj. lata spłaty kredytów i pożyczek  generują tą nadwyżkę na poziomie 107-124%, niemniej 

jednak budzi wątpliwości adekwatność tej prognozy do zrealizowanych dochodów i 

wydatków w latach 2004 -2005.  
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Przyjęte do prognozy wielkości rzutują jednocześnie na dodatni, wykazany 

prognozowany stopień samofinansowania inwestycji w latach 2007-2011 do 

zrealizowanego ujemnego w latach 2004-2005.  

Wskaźnik ten pozwala na ocenę w jakim stopniu gmina musi korzystać z 

zewnętrznych źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych, a jakim może  korzystać ze 

środków własnych.   

Kolegium Izby uznaje, że uwagi do tej części opinii są uzasadnione, tym bardziej iż 

prognoza wydatków bieżących  zakładająca znaczny ich spadek nie znajduje uzasadnienia, 

biorąc pod uwagę prawne podstawy dokonywania wydatków bieżących i tendencję ich 

wzrostu,  a nie spadku.  

 

W związku z powyższym Kolegium Izby  uwzględniając w tej części odwołanie 

zwraca uwagę, że tak określona przez gminę prognoza nadwyżki operacyjnej będąca 

ekonomicznym kryterium oceny możliwości spłaty kredytów i pożyczek, uzasadnia 

zawarcie w tej części uwag co do realnych możliwości spłaty planowanych do zaciągnięcia 

kredytów i pożyczek przy zachowaniu możliwości pokrywania wydatków bieżących z 

dochodów bieżących bez utraty w przyszłości płynności finansowej. 

 

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 

 

 

 

 


