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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

 

 
Uchwała nr 38/82/2020 

 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w s k a z u j e  

 

w uchwale nr XXVI/267/20 Rady Gminy Branice z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania finansowego umowy leasingu naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 

w związku z art. 91 ust. 1, art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 6a  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).   

 

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

 

 

W dniu 16 grudnia 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXVI/267/20 Rady Gminy Branice z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania finansowego umowy leasingu. Przywołując w podstawie prawnej 

uchwały m.in. przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym oraz art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, Rada postanowiła zaciągnąć zobowiązanie finansowe w 2021 r. do kwoty 

270 000 zł w formie umowy leasingu z przeznaczeniem na zakup ciągnika dla Samorządowego 

Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach, który spłaci to zobowiązanie z 

przychodów w latach 2021-2025. Ponadto w § 3 uchwały postanowiono, iż „uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia”.  

Jak wynika z podjętej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez Radę Gminy Branice uchwały nr 

XXVI/261/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r. jednostka ustaliła w § 4 ust. 2 

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego, w § 8 pkt 2 uchwały 

określiła limit zaciąganych zobowiązań z tytułu umowy leasingu na kwotę 270 000 zł.  Ponadto 

w uchwale nr XXVI/262/20 Rady Gminy Branice z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice w załączniku nr 1 ujęto w 

prognozie długu spłatę tego zobowiązania w latach 2021-2025. Planowane przedsięwzięcie pn. 

„Zakup ciągnika umowa leasingu – usługi oczyszczania ścieków” zostało ujęte w załączniku 

nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej - „Przedsięwzięcia WPF” w latach 2021-2025 w 

łącznych nakładach finansowych oraz limicie zobowiązań w wysokości 270 000 zł. Rada 

Gminy upoważniła Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 

określonych w załączniku nr 2 a także upoważniła do przekazania ww. uprawnień dla 

kierowników jednostek organizacyjnych. 
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 Przedmiotowe uchwały, zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami mają moc 

obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.  

 

 W złożonym wyjaśnieniu (pismo z dnia 21 grudnia 2020 r.) Wójt Branic wskazał: 

„W związku z podjęciem na sesji Rady Gminy Branice w dniu 14 grudnia 2020 r. Uchwały 

numer XXVI/267/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego umowy leasingu w 

2021 r., która zgodnie z § 3 weszła w życie z dniem podjęcia, a zatem przed wejściem w życie 

uchwalonego wcześniej budżetu Gminy na 2021 r. (Uchwała Nr XXVI/261/20 z 14 grudnia 

2020 r.) wyjaśniam, że wynikało to z jednej strony z zamiaru jak najszybszego wprowadzenia 

uchwały do obrotu prawnego celem uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

dotyczącej zobowiązania. W sytuacji wprowadzenia uchwały w życie z mocą od dnia 1 stycznia 

2021 r. Izba mogłaby odroczyć wydanie opinii do czasu rozpoczęcia jej obowiązywania. 

Ponadto taki krok podyktowany był chęcią rozpoczęcia czynności przygotowawczych 

zaciągnięcia zobowiązania, niemających oczywiście charakteru stanowczego i nie 

przesądzających zawarcia umowy. 

Uzyskanie w drodze umowy leasingu prawa do korzystania z nowoczesnego sprzętu 

przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej ma bowiem bardzo istotne 

znaczenie dla prawidłowej realizacji jego funkcji i świadczenia usług na rzecz mieszkańców 

Gminy, stąd dążenie do uniknięcia wszelkich opóźnień. 

  Jednocześnie podkreślam, że w uchwale wyraźnie wskazano, że zobowiązanie zostanie 

zaciągnięte w 2021 r., a zatem już po uzyskaniu mocy obowiązującej przez budżet Gminy.(…)”  

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej.  

 W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy na mocy art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „c” ustawy  

o samorządzie gminnym należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania 

długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uchwała ta stanowi realizację 

wielkości i upoważnień zwartych w uchwale budżetowej. Zobowiązania zawarte w uchwale  

powinny mieć umocowanie w uchwale budżetowej, będącej podstawą prowadzenia gospodarki 

finansowej w danym roku budżetowym, w limitach zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.   

 Zgodnie z treścią art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów  

i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. W załącznikach do uchwały 

budżetowej zamieszcza się zgodnie z art. 214 pkt 3 ustawy plany przychodów i kosztów 

samorządowych zakładów budżetowych. Uchwała budżetowa jest aktem normatywnym, 

stanowiącym – stosownie do dyspozycji art. 211 ust. 4 cyt. ustawy – podstawę gospodarki 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. Ponadto,  

w myśl art. 212 ust. 1 pkt 6a ww. ustawy, uchwała budżetowa określa limit zobowiązań 

zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 innych niż określone w 

pkt 6 ustawy o finansach publicznych (tj. innych niż zobowiązania z tytułu zaciąganych 

kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 

ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych). 

 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego zobowiązania 

długoterminowego we wskazanej w tej uchwale wysokości winno być uwarunkowane  limitem 

zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego określonych w obowiązującej uchwale budżetowej 

jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych. Zgodnie z jego treścią, suma innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, 
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o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale 

budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.  

W tym stanie prawnym w ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

stwierdzić należy, że w dniu podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania umowy 

leasingu w 2021 r. nie znajdowała ona umocowania w obowiązującej w roku 2020 uchwale 

budżetowej jak i wieloletniej prognozie finansowej. Uchwała w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania w roku 2021 powinna wchodzić w życie nie wcześniej niż uchwalana na rok 

2021  uchwała budżetowa, a zatem w przedmiotowej sprawie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Powyższe wskazuje na naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym w związku z art. 91 ust. 1, art. 211 i art. 212 ust. 1 pkt 6a  ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

Mając na względzie okoliczności podjęcia przedmiotowej uchwały, w tym w 

szczególności fakt uchwalenia na tej samej sesji budżetu gminy na 2021 r. Kolegium oceniło 

powyższe jako nieistotnie naruszające przepisy prawa. 

 
Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwały zostały podjęte z naruszeniem prawa. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

               

     Grzegorz Czarnocki 
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