
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr  3/10/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 28 stycznia 2009 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; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 

1111, nr 223, poz. 1458)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr XX/160/2008 Rady Gminy Zębowice z  dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budowy hali 

sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach z powodu naruszenia 

art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 184 ust. 1 pkt 5 i 

pkt 10 lit. „a” ustawy o finansach publicznych. 

 
 

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

 

W dniu 29 grudnia 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XX/160/2008 Rady Gminy Zębowice z  dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budowy hali 

sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach, w której treści 

przywołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie 

gminnym i uchwały nr XX/159/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie 

przyjęcia Wieloletniego Planu Finansowo-Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2009-2024 

zawarto, co następuje: 

§ 1 przyjmuje się do realizacji i finansowania zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej 

wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach”; 

§ 2 w związku z zadaniem, o którym mowa w § 1 zapewnia się w budżetach gminy w kolejnych 

latach niezbędne środki i wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązań na realizację tego zadania do 

wysokości 10.000 zł brutto; 

§ 3 spłata zobowiązań odbywać się będzie w okresie 15 lat z wpływów z podatków i opłat 

lokalnych; 

§ 4 źródłem finansowania zadania będzie w szczególności wykup wierzytelności z banku, który 

nabędzie od wykonawcy zadania wierzytelności do wysokości wartości robót budowlanych, co 

następować będzie zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowie gminy i banku; 

§ 5 gmina zabezpieczy spłaty wierzytelności wekslem in blanco, zaś w kolejnych budżetach gminy 

zapewnione będą środki na wykup wierzytelności. 

W związku z odesłaniem w podstawie prawnej badanej uchwały do regulacji uchwały nr 

XX/159/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
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Planu Finansowo-Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2009-2024 podnieść należy, iż z uwagi 

na przytoczoną w podstawie prawnej dyspozycję art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie 

gminnym (do wyłącznej właściwości rady gminy należy: uchwalanie programów gospodarczych) 

nie należy jej zakresu treściowego identyfikować z przedmiotem aktu stanowiącego podstawę 

wieloletniego planowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 

Stwierdzić należy, iż badana uchwała zawiera w swej treści decyzje Rady o przyjęciu do realizacji 

zadania inwestycyjnego tożsamego z planowanym do realizacji zadaniem „Budowa hali sportowej 

wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach” ujętym w projekcie uchwały 

budżetowej na 2009 r. w części dotyczącej załącznika nr 5 „Wydatki związane z wieloletnim 

planem  inwestycyjnym na lata 2009-2011” w następującej szczegółowości dział – 926,  rozdział – 

92601, łączne koszty finansowe – 9.172.523 zł, okres realizacji 2007-2011, poniesione nakłady 

– 172.523 zł, wysokość wydatków w: 2009 – 2.313.000 zł (313.000 zł – środki własne, 2.000.000 

zł – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej); 2010 – 4.000.000 zł (1.000.000 zł – środki własne, 

3.000.000 zł – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej); 2011 – 600.000 zł  (600.000 zł – środki 

własne).  

Przyjęte w powołanym projekcie uchwały budżetowej założenia znalazły odzwierciedlenie w treści 

uchwały nr XX/154/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Zębowice na 2009 rok.  

W złożonych przez Wójta Gminy wyjaśnieniach z dnia 22 stycznia 2009 r. dotyczących powołanej 

uchwały  podniesiono m.in., iż uchwałą nr 22/121/2008 z dnia 03 grudnia 2008 r. Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stwierdziło nieważność uchwały Rady Gminy Zębowice 

nr XVIII/133/2008 z dnia 15 października 2008 r. (...) uwzględniając wskazane przez RIO 

naruszenia prawa Rada Gminy Zębowice podjęła 22 grudnia 2008 r. uchwałę Nr XX/160/2008 w 

sprawie budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach. 

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wśród jej podstaw prawnych 

nie znalazły się wspomniane wyżej: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy gminnej i art. 36 ust. 1  ustawy 

o finansach publicznych. Podstawą prawną tej uchwały jest natomiast art. 18 ust. 1  ustawy o 

samorządzie gminnym stanowiący, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Ponieważ nie jest 

możliwe wskazanie jakiegoś przepisu ustawowego, który wskazywałby na właściwość innego niż 

rada organu w przedmiotowym zakresie (w szczególności trudno przypisać kompetencję w tym 

zakresie organowi wykonawczemu gminy), nadto żaden inny przepis ustawowy nie reguluje w 

sposób wyraźny kompetencji rady w zakresie objętym uchwałą, dlatego w przekonaniu gminy ww. 

art. 18 ust. 1 jest właściwą podstawą materialnoprawną dla podjęcia przedmiotowej uchwały. 

Nadto uchwała Rady Gminy Zębowice nawiązuje do uprzednio podjętej przez tę Radę uchwały w 

sprawie wieloletniego planu finansowo - inwestycyjnego gminy Zębowice, w której m.in. znalazło 

się zamierzone przedsięwzięcie, tj. budowa hali sportowej. 

W dalszej części wyjaśnień stwierdzono, iż objęty uchwałą sposób finansowania inwestycji to 

stosowana od lat praktyka wielu gmin (np. w Województwach: Kujawsko - Pomorskim i 

Zachodniopomorskim). Praktyka ta znajduje aprobatę regionalnych izb obrachunkowych (np. 

uchwała nr V/23/S/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 marca 

2008 r. w związku z uchwałą Nr XV/145/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 stycznia 

2008 r. w sprawie sposobu sfinansowania inwestycji). 

Składający wyjaśnienia przytoczył  ponadto stwierdzenia z opublikowanego w „Finansach 

Komunalnych" Nr 4 z 2008 r. artykułu Krzysztofa Lange „Publicznoprawne aspekty wykupu 

wierzytelności przysługujących wykonawcom od jednostek samorządu terytorialnego", w którym 

zawarto, iż  JST jako podmiot prawa cywilnego dysponuje podstawowym atrybutem osoby prawa 

cywilnego, jakim jest nieograniczona, co do zasady, zdolność do czynności prawnych. Niewątpliwie 

również JST w toku kontraktowania, podobnie jak inne podmioty prawa cywilnego, korzysta z 

dobrodziejstwa zasady autonomii woli. (...) Ograniczenie zatem uprawnień JST w sferze 
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cywilnoprawnej (...) musi mieć wyraźne oparcie normatywne. (...) Z powyższego wynika, że na 

gruncie ustawy w zakresie cywilnoprawnej aktywności JST nie ma zastosowania zasada prawa 

administracyjnego: <zakazane jest wszystko to, co nie jest wyraźnie w ustawie dozwolone> (...) W 

przypadku umowy o wykup wierzytelności nie wolno tracić z pola widzenia zobowiązania ze 

stosunku podstawowego - umowy wykonawczej zawartej pomiędzy JST a wykonawcą po 

rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego. Umowa ta tworzy bowiem 

<substrat> umowy o wykup wierzytelności, jaką jest wierzytelność pieniężna wykonawcy i 

skorelowany z nią dług pieniężny (zobowiązanie) JST. A zatem, problem w postaci <zadłużania 

się> JST powstaje już na tym etapie aktywności inwestycyjnej jednostki, nie zaś dopiero na etapie 

zawarcia umowy o wykup wierzytelności". 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 28 stycznia 2009 r. przedstawiciele Gminy 

zawiadomionej prawidłowo stawili się podnosząc m.in., iż:   

− trudno wyjaśnić sprzeczność uchwały budżetowej gminy na 2009 z uchwałą podjętą przez Radę 

Gminy w sprawie budowy hali sportowej. Jednak intencją uchwały podjętej przez Radę było 

ukazanie źródeł finansowania tej inwestycji w przyszłych latach. Ponadto uchwała ta jest 

zobowiązaniem Rady do zabezpieczenia środków w budżecie w kolejnych latach, 

− pokrycie tej inwestycji znajduje odzwierciedlenie w dochodach uchwały budżetowej na 2009. 

Natomiast uchwała XX/160/2008 nie dotyczy okresu tych lat, miałaby zastosowanie od roku 

2011 lub 2012 gdy znane będą koszty inwestycji, 

− wykup wierzytelności jest alternatywą formą finansowania dla klasycznych źródeł finansowania. 

Obecna wysokość dochodów budżetu gminy wskazuje, iż przy realizacji takiej inwestycji będzie 

potrzebne dodatkowe źródło finansowania, mimo iż będą dodatkowe środki z Ministerstwa;  

− próba sfinansowania inwestycji mogłaby skutkować przekroczeniem limitu zadłużenia (...) 

aczkolwiek należy zaznaczyć, iż koszty inwestycji szacowane początkowo na 9 mln obecny 

kosztorys wycenia na 7 mln, 

− ze względu na intencyjny charakter uchwały nie ma ona odzwierciedlenia w ustawie o finansach 

publicznych. Ze względu na charakter uchwały, która jest bardziej intencją dla rady co ma 

zrobić w przyszłości, tak wyrażona uchwała ma charakter cywilno-prawny. 

Przedstawiciele Gminy stwierdzając, iż mają świadomość, że obecna sytuacja jest niejednoznaczna 

podnieśli ponadto, iż przystępowanie o środki pomocowe wymaga często posługiwania się pewnego 

rodzaju uchwałami pragmatycznymi, nie mniej w Ministerstwie Sportu wymagane jest ukazanie w 

odrębnej uchwale horyzontu czasowego inwestycji. 

Na zadane pytanie, czy mając na uwadze cel uchwały ujęcie jej przedmiotu w Wieloletnim 

Programie Inwestycyjnym byłoby wystarczające Przedstawiciele Gminy odpowiedzieli, iż to byłoby 

wystarczające. 

W aspekcie okoliczności podjęcia uchwały wskazano na lokalne uwarunkowania związane z 

faktem, iż na terenie gminy Zębowice nie ma sali gimnastycznej, co stanowi utrudnienie dla życia 

mieszkańców oraz ogranicza rozwój sportu na terenie gminy Zębowice. Ze względu na usytuowanie 

sali gimnastycznej w centrum wsi gmina została wykluczona z dofinansowania przedsięwzięcia w 

ramach rozwoju regionalnego. Obecnie największa inwestycja Gminy Zębowice może zostać 

sfinansowana z dochodów własnych oraz ze środków pochodzących z funduszu Ministerstwa 

Sportu. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z dyspozycją art. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych przedmiotowa ustawa określa 

zasady planowania i dysponowania środkami publicznymi. Powołaną normę w odniesieniu do 

podstaw prawnych działania jednostki samorządu terytorialnego sytuować należy w szczególności 

w postanowieniach Działu IV Budżet jednostki samorządu terytorialnego, które stanowiąc w 

dyspozycji art. 165 ust. 1 cyt. ustawy o zasadzie roczności budżetu w rozumieniu określania planu 

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego 
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wprowadzają jednocześnie unormowania szczególne zawarte w treści art. 166 ust. 1 ustawy, 

stanowiącym podstawę planowania wieloletniego. 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 

programu, 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. 

Ponadto w związku z ujęciem określonego zadania w ramach wieloletniego programu 

inwestycyjnego, stosownie do brzmienia art. 184 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 10 lit. „a” ustawy o finansach 

publicznych obligatoryjnym jest określenie w uchwale budżetowej jednostki samorządu 

terytorialnego: 

− wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem 

wydatków na finansowanie poszczególnych programów; 

− upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań na 

finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1. 

Na podstawie powołanych regulacji organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

stosownie do brzmienia art. 30 ustawy o samorządzie gminnym podejmuje czynności związane z 

wykonaniem uchwały rady, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań o charakterze 

cywilnoprawnym.  

W tym stanie sprzeczne z uprzednio powołanymi przepisami prawa ujęcie przez Radę Gminy 

Zębowice (w uchwale rozstrzygnięć o charakterze cywilnoprawnym nie mających odzwierciedlenia 

w ustawie o finansach publicznych) zakresu regulacji wiązanej z przedmiotem: 

− § 2 rozstrzygającym o zapewnieniu w budżetach gminy w kolejnych latach niezbędnych 

środków oraz wyrażającym zgodę na zaciągnięcie przez Wójta zobowiązań do wysokości 

10.000.000 zł brutto; 

− § 4 stanowiącym o sposobie finansowania zadania poprzez wykup wierzytelności z banku, 

który nabędzie od wykonawcy zadania  wierzytelności do wysokości wartości robót 

budowlanych, co następować będzie zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowie 

gminy i banku,  

nie znajduje normatywnego uzasadnienia w przywołanych przez Radę Gminy Zębowice art. 7 ust. 1 

pkt 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym odpowiednio stanowiących, iż: 

− zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy; w szczególności 

zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i 

urządzeń sportowych, 

− do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o 

ile ustawy nie stanowią inaczej. 

Przywołane przepisy zakreślają na gruncie ustrojowym rodzajowy katalog zadań własnych gminy 

oraz formułują kompetencyjne domniemanie właściwości organu stanowiącego gminy, które jednak 

w odniesieniu do zasad dysponowania środkami publicznymi nie znajduje uzasadnienia jako 

samoistna podstawa do dokonywania rozstrzygnięć w sferze finansów publicznych. Wskazać 

należy, iż w prawie publicznym pojmuje się kompetencje organu jako jedną z sprawnych form 

realizacji jego zadań, zatem kompetencje muszą być  przyznane w sposób wyraźny przez 
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obowiązujące normy i nie jest dopuszczalne ich wywnioskowywanie z zadań nałożonych na dany 

organ. 

Przywołane brzmienie §§ 2 i 4 uchwały sytuowane w określonym § 3 terminie okresu spłaty 

zobowiązań (15 lat) oraz przyjętym w § 5 sposobie zabezpieczenia spłaty wierzytelności (weksel in 

blanco z zastrzeżeniem, iż w kolejnych budżetach gminy zapewnione będą środki na wykup 

wierzytelności) jednoznacznie wskazują, iż wbrew treści złożonych wyjaśnień uchwała nie posiada 

wyłącznie intencyjnego charakteru i nie może być oceniana jako „pragmatycznie” ułatwiająca 

postępowanie o przyznanie środków pomocowych, bowiem normuje ona konkretne rozwiązania w 

zakresie realizacji i sposobu finansowania zadania wieloletniego. 

W świetle złożonych przez gminę wyjaśnień, iż próba „klasycznego” sfinansowania inwestycji 

mogłaby skutkować przekroczeniem limitu zadłużenia umożliwia oddalenie argumentacji z której 

wynika, iż (...) jeżeli nie jest możliwe wskazanie jakiegoś przepisu ustawowego, który wskazywałby 

na właściwość innego niż rada organu w przedmiotowym zakresie (...) art. 18 ust. 1 jest właściwą 

podstawą materialnoprawną dla podjęcia przedmiotowej uchwały, bowiem przyjęcie tej  tezy w 

istocie prowadziłoby w ustalonym stanie do obejścia przepisów prawa w zakresie ustawowo 

określonych limitów zadłużania jednostki samorządu terytorialnego poprzez planowanie przez 

Radę zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym, co jest niedopuszczalne.  

Kolegium podnosi, iż istota przedmiotowego postępowania nie jest związana z jakimkolwiek 

zakreśleniem praw i obowiązków gminy jako podmiotu sfery cywilnoprawnej, lecz dotyczy zasad 

planowania na podstawie i w granicach prawa wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy. Podnieść 

należy, iż co do zasady możliwe jest zawarcie przez wykonawcę z bankiem umowy o wykup 

wierzytelności po wykonaniu zadania, jednak przedmiotem wykupu wierzytelności mogą być tylko 

wierzytelności pieniężne, istnienie których wynika z wyraźnie oznaczonego stosunku 

zobowiązaniowego. 

W tym stanie stwierdzić należy, iż uchwała nr XX/160/2008 Rady Gminy Zębowice z  dnia 22 

grudnia 2008 r. w sprawie budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły 

Podstawowej w Zębowicach narusza art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz art. 184 ust. 1 pkt 5 i pkt 10 lit. „a” ustawy o finansach publicznych, co implikuje 

orzeczeniem jej nieważności, bowiem jak wynika z ukształtowanej linii orzeczniczej Naczelnego 

Sądu Administracyjnego (...) do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały 

organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów 

wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, 

przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – 

oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. 

sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje  

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

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 


