
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  22/121/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 3 grudnia 2008 r. 

Na podstawie 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) 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)  Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr XVIII/133/2008 Rady Gminy Zębowice z  dnia 15 października 2008 r. w sprawie re-

alizacji inwestycji budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w 

Zębowicach i sposobu jej finansowania 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 3 listopada 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwa-

łę nr XVIII/133/2008 Rady Gminy Zębowice z  dnia 15 października 2008 r. w sprawie realizacji 

inwestycji budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowi-

cach i sposobu jej finansowania, w której treści zawarto, co następuje: 

§ 1. Przystąpić do realizacji zadania inwestycyjnego budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do 

budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach wraz z finansowaniem jej realizacji przez okres 15 lat. 

§ 2. Wyraża zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Zębowice umowy lub porozumienia na realiza-

cję zadania inwestycyjnego wymienionego w § l do wartości brutto 10 000 000 zł łącznie z podat-

kiem VAT ( słownie: dziesięć milionów złotych). 

§ 3. Spłata inwestycji wraz z obsługą zadłużenia odbywać się będzie w okresie do 15 lat z podatków 

i opłat lokalnych. 

§ 4. 1. Finansowanie wykonanego zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § l odbędzie się po-

przez wykup wierzytelności z Banku, który nabędzie od Zbywcy (Wykonawcy) wierzytelność doty-

czącą wartości wykonanych robót budowlanych. 

2. Wykup wierzytelności przez Gminę Zębowice będzie odbywał się wg harmonogramu spłat w za-

wartej umowie lub porozumieniu pomiędzy bankiem a Gminą. 

§ 5. Prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności będzie weksel in blanco. 

§ 6. W kolejnych budżetach Gminy Zębowice będą zabezpieczane kwoty na wykup wierzytelności. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 3 grudnia 2008 r. przedstawiciel Gminy zawiado-

mionej prawidłowo nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zasady planowania oraz dysponowania środkami publicznymi określa ustawa o finansach publicz-

nych, która stanowiąc w dyspozycji art. 165 ust. 1 o zasadzie roczności budżetu w rozumieniu okre-

ślania planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorial-

nego wprowadza jednocześnie unormowania szczególne zawarte w treści art. 166 ust. 1 cyt. usta-

wy, stanowiącym podstawę planowania wieloletniego. Jak wynika z treści powołanego przepisu 

uchwała budżetowa może określać, oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego, limity 

wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, 



2 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich za-

wartych między Radą Ministrów a samorządem województwa, ujmowane w wykazie stanowiącym 

załącznik do uchwały budżetowej. 

Jak wynika z kolejnych dyspozycji powołanego przepisu: 

− (ust. 2) załącznik, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

 1) nazwę i cel programu, projektu lub zadania, 

 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie progra-

mu, projektu lub zadania; 

 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe; 

 4) wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach. 

− (ust. 3) kolejne uchwały budżetowe określają nakłady na uruchomiony program, projekt lub 

zadanie, o których mowa w ust. 1, w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie, 

− (ust. 4) zmiana kwot wydatków na realizację programu, projektu lub zadania, o których mowa w 

ust. 1, następuje w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, 

zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej ich wykonywanie. 

W związku z powyższym na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 10 lit. „a” ustawy o finansach publicz-

nych  uchwała budżetowa może określać upoważnienie dla wójta do zaciągania zobowiązań na fi-

nansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy. 

W ustalonym stanie planując realizację zadania inwestycyjnego, którego  okres finansowania zakre-

ślono terminem 15 lat, przywołanie przez Radę Gminy Zębowice jako podstawy prawnej  działania 

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” ustawy o samorządzie gminnym nie zasługuje na aprobatę, bowiem jak 

podnosi się w komentarzach do powołanej regulacji (np. A.Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o 

gminnym samorządzie  terytorialnym, Warszawa 1999) przepis spełnia tę samą rolę, co rozwiąza-

nie przyjęte pod lit. „d”. Ustalenie kwoty, w ramach której zarząd może zaciągać zobowiązania 

mające na celu realizację inwestycji lub remontów oznacza, że kompetencje stanowiące rady prze-

chodzą w tym zakresie na zarząd (...) to zaś, że uchwały takie powinny być podejmowane corocznie 

narzuca konieczność powiązania ich ze  środkami przewidzianymi na ten cel w budżecie, nie wpły-

wa jednak na treść zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przez gminę. Tym samym dyspo-

zycję powołanego przepisu wiązać należy z przedmiotem czynności wykonawczych podejmowa-

nych w ramach czasowych roku budżetowego, co neguje możliwość podejmowania rozstrzygnięć w 

aspekcie planowania wieloletniego niezgodnie z wymogami określonymi  ustawą o finansach pu-

blicznych. W świetle przywołanej przez Radę Gminy Zębowice w podstawie prawnej uchwały legi-

tymacji  powołanego przepisu ustrojowego oraz art. 36 ust. 1 ustawy  o finansach publicznych 

stwierdzić należy również brak podstaw do określenia zasad finansowania wykonanego zadania 

inwestycyjnego w brzmieniu określonym § 4 ust. 1 uchwały zakładającym wykup wierzytelności z 

banku, który nabędzie od wykonawcy wierzytelność dotyczącą wartości wykonanych robót budow-

lanych. 

W tym stanie stwierdzić należy, iż uchwała nr XVIII/133/2008 Rady Gminy Zębowice z  dnia 15 

października 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do 

budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach i sposobu jej finansowania nie znajduje podstaw 

prawnych w przepisach przywołanych przez Radę Gminy Zębowice w jej treści, co implikuje orze-

czeniem jej nieważności. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje  

- na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni 

od daty jej doręczenia. 

 

        Przewodniczący Kolegium 


