
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr  5/17/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 9 lutego 2011 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października  

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154,  

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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 2009 r. nr 157, poz. 1241)  

oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, 

poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116,  

poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181,  

poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180,  

poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, 

poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 106, poz. 675; z 2010 r. nr 40 poz. 230, nr 106, poz. 675)  Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć   

 

uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 

pkt 9 lit „e” ustawy o samorządzie gminnym 

 

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

W dniu 10 stycznia 2011 r. przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu 

uchwałę nr III/17/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego.  

W uchwale, przywołując m.in.  przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „e” ustawy o samorządzie 

gminnym, Rada Miejska w Kolonowskiem postanowiła m.in.:  

„ §  1. Zaciąga się zobowiązanie długoterminowe w kwocie 800.000,00 zł łącznie z 

podatkiem VAT. 

  § 2. Zobowiązanie określone w § 1 związane jest z realizacją zadania bieżącego 

pod nazwą „Remont dróg gminnych”, finansowanego w formie wykupu przez bank wierzytel-

ności wykonawcy zadania.” 

W treści uzasadnienia zapisano, że uchwała „dotyczy zaciągnięcia długoterminowego 

zobowiązania finansowego na lata 2012-2015 tj. 4 raty po 200.000,00 zł z przeznaczeniem  na 

finansowanie zadania bieżącego pn. ,, Remont dróg gminnych” finansowanego w formie wy-

kupu przez bank wierzytelności wykonawcy zadania. Głównym celem projektu jest ułatwienie 

dostępu mieszkańców gminy do podstawowej infrastruktury społecznej, technicznej i kulturo-

wej, inne cele to: zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości przyległych do pla-

nowanych do remontu dróg poprzez ulepszenie nawierzchni i poprawienie widoczności, skró-

cenie czasu przejazdu, zwiększenie płynności ruchu, powiązanie sieci gminnej z powiatową i 

wojewódzką infrastrukturą drogową, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów wiej-

skich oraz poprawa komfortu życia okolicznych mieszkańców. Wykonanie zadania planowane 
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jest w 2011 r. Finansowanie realizowanego zadania nastąpi poprzez wykup wierzytelności 

przez bank od wykonawcy tego zadania. Spłata  zobowiązania następowała będzie przez okres 

4 lat. W budżecie Gminy przedmiotowy wykup wierzytelności będzie składnikiem nakładów 

bieżących po stronie wydatkowej budżetu. Zobowiązanie  z tytułu  zbycia wierzytelności przez 

wykonawcę zadania, nie  jest  ujmowane jako dług publiczny. Zabezpieczeniem spłaty będzie 

wystawiony przez gminę weksel in blanco. Podjęcie uchwały pozwoli na dokonanie wyboru 

wykonawcy i podpisanie z nim stosownych umów oraz wykonania zadania w następnym ro-

ku.” W sygnowanych na dzień 24 stycznia 2011 r. wyjaśnieniach Burmistrz podniósł m.in., iż 

„zaplanowana kwota w wydatkach bieżących w 2011 r. w wysokości 400.000 zł (dział 600 

rozdział 60016) nie obejmuje zadania „Remont dróg gminnych”. 

 

Na posiedzeniu Kolegium w dniu 9 lutego 2011 r. Burmistrz Kolonowskiego poinfor-

mował, iż w trakcie toczącego się postępowania nadzorczego wobec uchwały nr III/17/10 Ra-

dy Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2010 r. Rada podjęła uchwałę dotyczącą 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w której w załączniku dotyczącym przedsięwzięć 

ujęła zadanie „Remont dróg gminnych”, określając jednocześnie nakłady finansowe oraz ter-

min realizacji zadania. Zatem według stanu na dzień 9 lutego 2011 r. uchwała nr III/17/10 jest 

zgodna z wieloletnią prognozą finansową. Ponadto Przedstawiciel jednostki dodał, iż celem 

podjęcia uchwały była realizacja zadania dotyczącego remontu dróg gminnych, które wynika z 

potrzeb społecznych. Niewykonanie tego zadania w przypadku wynikłych zdarzeń losowych 

może skutkować obciążeniem gminy dodatkowymi kosztami, poprzez ewentualne wypłacenie 

odszkodowań. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Zgodnie z  treścią przepisu art. 211 ustawy o finansach publicznych, podstawą gospo-

darki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała 

budżetowa. W myśl zaś art. 60 ustawy o samorządzie gminnym organowi wykonawczemu 

przysługuje wyłączne prawo  zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w 

uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gmi-

ny. Z kolei w myśl art. 228 ustawy o finansach publicznych, uchwała w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu teryto-

rialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsię-

wzięć, przy czym przez przedsięwzięcie zgodnie z art. 226 ust. 4 należy rozumieć wieloletnie 

projekty, programy lub zadania.  

W ocenie Kolegium istotą uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem jest 

upoważnienie organu wykonawczego do zaciągnięcia w roku 2011 wieloletniego zobowiąza-

nia  do ponoszenia wydatków bieżących na przedsięwzięcie polegające na „Remoncie dróg 

gminnych”. W świetle przedstawionych wyżej zapisów ustaw stwierdzić należy, iż ustawo-

dawca w sposób wyraźny określił miejsce i formę udzielania takiego upoważnienia. Miejscem 

tym jest uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zaś formą określenie limitów 

zobowiązań i wydatków w załączniku o przedsięwzięciach stanowiącym element tejże uchwa-

ły. Brak jest podstaw prawnych do sytuowania zapisów o tym charakterze w innych uchwa-

łach niż WPF, w szczególności, podstawy takiej nie stanowi powołany w podstawie prawnej 

uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 30 grudnia 2010 r. przepis art. 

18 ust. 2 pkt 9 lit e ustawy o samorządzie gminnym. 

Kolegium wskazuje również, iż w powołanych wyżej przepisach prawa brak podstaw do 

podejmowania przez organ stanowiący decyzji dotyczących sposobu finansowania zadania (w 

formie wykupu wierzytelności przez bank wykonawcy zadania). Określenie sposobu wyko-
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nywania uchwał stosownie do treści art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym nale-

ży do kompetencji organu wykonawczego. 

W świetle powyższego, zapisy uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem nie 

znajdują oparcia w powołanych wyżej przepisach prawa, w związku z czym postanowiono 

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 Admi-

nistracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w termi-

nie 30 dni od daty jej doręczenia.  

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 


