Uchwa a nr 40/2004
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu
z 26 maja 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia odwo ania Rady Miejskiej w Nowogrod&cu od
uchwa y nr I-168/2004 Sk adu Orzekaj+cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wroc awiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Nowogrod&cu w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy
i Miasta Nowogrodziec za 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 pa dziernika 1992 roku o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. nr 55, poz.577 ze zm.), Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc-awiu uchwala, co nast.puje:

§ 1.
Utrzymuje si w mocy uchwa
Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroc awiu nr I-168/2004 z 26 kwietnia 2004 roku w sprawie
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowogrod,cu w sprawie
nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2003 rok
§ 2.
Uchwa a wchodzi w 0ycie z dniem podj cia.
Uzasadnienie
Odwo anie Rady Miejskiej od uchwa y Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wroc awiu nr I-168/2004 z 26 kwietnia 2004 roku w sprawie
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowogrod,cu w sprawie
nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2003 rok
wp yn o do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu 13 maja 2004 roku.
Rada Miejska w Nowogrod,cu nie zgodzi a si z negatywn opini Sk adu
Orzekaj cego i na sesji w dniu 30 kwietnia 2004 roku, po nieudzieleniu
absolutorium Burmistrzowi, podj a uchwa nr XX/183/2004 w sprawie odwo ania
od uchwa y Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi.
W przed o0onym odwo aniu Rada Miejska ustosunkowowa a si
do
stwierdze4 Sk adu Orzekaj cego i powtarzaj c zarzuty przeciwko Burmistrzowi,
uj te we wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Nowogrod,ca, przedstawi a “dodatkowe wyja6nienia do ka0dego punktu omawianego
przez Sk ad Orzekaj cy”.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc awiu podda o analizie
przedstawione przez Rad wyja6nienia i stwierdzi o, co nast puje:
1. Odno6nie zastrze0e4 Komisji Rewizyjnej co do realizacji dochodów.
Bud0et po stronie dochodów nie ma charakteru dyrektywnego. Zarówno
przekroczenie planowanej wielko6ci dochodów bud0etowych jak równie0 nie
osi gni cie jego planowanej wielko6ci mo0e by; spowodowane czynnikami
zewn trznymi, niezale0nymi od prac Burmistrza jak równie0 zaanga0owania w adz
gminy (np. uzyskanie nieplanowanych dotacji lub nie przekazanie kwoty dotacji).
Ustawodawca dopuszcza obie sytuacje. Natomiast planowane przez organy
stanowi ce kwoty wydatków bud0etowych s wielko6ciami maksymalnymi (górnymi
granicami nak adów na poszczególne cele). Powy0sze wynika z tre6ci art. 26 ustawy
o finansach publicznych:
(...) Uj te w bud0etach jednostek sektora finansów publicznych:
1)
dochody - stanowi prognozy ich wielko6ci,
2)
wydatki i rozchody - stanowi nieprzekraczalny limit.
Przypomnienie tego zapisu jest istotne równie0 z tego powodu, 0e skoro
omówiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania bud0etu przyczyny odchyle4 w
zakresie wykonywania planu dochodów bud0etowych, wskazuj c na obiektywne

trudno6ci w realizacji zaplanowanych wielko6ci a Komisja Rewizyjna nie by a w
stanie postawi; zarzutu, i0 odchylenia te wynika y z b dów organu wykonawczego,
nie ma - zdaniem Kolegium - powodów by negatywnie ocenia; Burmistrza za
niewykonanie planu dochodów.
Przy tym zastrze0eniu Rada Miejska podnios a dodatkowo (poza argumentami
Komisji Rewizyjnej), 0e Komisja Infrastruktury Spo ecznej na sesji 30 grudnia 2002
r. wyra0a a obawy co do realno6ci planowania dochodów. Rada oceniaj c
nierealno6; planu winna by a temu da; wyraz podejmuj c odpowiedni uchwa
bud0etow . Podniesiono równie0, 0e Rada Miejska jak i Komisja Rewizyjna nie
otrzyma y protoko u pokontrolnego NIK – co nie ma zwi zku z ocen wykonywania
bud0etu. Komisja Rewizyjna mog a bowiem uzna;, 0e bez zapoznania si z wynikami
kontroli NIK nie podejmie uchwa y zawieraj cej wniosek w sprawie absolutorium.
2. Odno6nie zarzutów dotycz cych wnoszenia udzia ów do spó ki “Termoel”.
Rada poza zarzutami Komisji Rewizyjnej dotycz cymi udzia ów w spó ce
“Termoel” dodatkowo wskaza a na naruszenie art. 120 ustawy o finansach
publicznych, Kolegium stwierdza, i0 zarzuty nie zas uguj na uwzgl dnienie, z
nastepujacych przyczyn:
Po pierwsze, Burmistrz realizowa uchwa y Rady Miejskiej zgodnie z jej wola,
(np. uchwa a nr XII/104/03 z 24 pa,dziernika 2003 r. w sprawie zakupu i obj cia
akcji oraz wniesienia wk adów do spó ki ciep owniczej “Termoel” - 320.000 z .).
Po drugie, zarzuty s nast pstwem b du radnych wyra0aj cego si w tym, ze
Rada kwestionuj c wielko6; udzia ów w spó ce pomin a swoje uchwa y o zakupie
udzia ów spó ki raz w wysoko6ci 48.000 z , nast pnie 320.000 z .
Po trzecie, zarzucono naruszenie art. 120 u.f.p. Przepis tego artyku u,
okre6laj cy tre6; informacji o stanie mienia, nie dotyczy wykonania bud0etu, jego
naruszenie mo0e spowodowa; jedynie 0 danie uzupe nienia informacji o stanie
mienia na etapie opracowania i uchwalania bud0etu.
3. Odno6nie zarzutów dotycz cych niewykonywania wydatków bud0etowych.
Zarzuty dotyczy y wykonywania inwestycji drogowych niezgodnie z wol
Rady, nieprzeznaczania 6rodków zaplanowanych w bud0ecie na szko y oraz
niewykonania wydatków w zakresie zada4:
• plany zagospodarowania przestrzennego,
• rozbudowa remiz w Wykrotach i Go6ciszowie,
• budowa sali sportowej przy Zespole O6wiatowym w Nowogrod,cu.
Rada Miejska nie uwzgl dniaj c uwagi Sk adu Orzekaj cego wskazuj cej na
relacj mi dzy dochodami i wydatkami bud0etowymi ponownie pos u0y a si
argumentem, 0e Komisja Infrastruktury Spo ecznej na sesji bud0etowej wskazywa a
na “w tpliwo6ci w zakresie prognozowania dochodów z maj tku gminy na 2003 r.”.
Ponadto wskazano na ustalenia inspektora NIK, który nie oceni pozytywnie
realizacji wydatków na rozbudow remiz OSP w Go6ciszowie i Wykrotach.
W ocenie Kolegium nie ulega w tpliwo6ci, 0e Rada Miejska z mocy art. 18 ust.
2 pkt 4 ustawy o samorz dzie gminnym oraz art. 122 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych posiada wy czn kompetencj nie tylko do
uchwalania bud0etu gminy ale tak0e do dokonywania jego zmiany w trakcie roku
bud0etowego. Pod poj ciem “uchwalenie bud0etu” rozumie; bowiem nale0y nie tylko
podj cie uchwa y bud0etowej, ale tak0e dokonywanie zmian w tej uchwale ju0 po
uchwaleniu w ci gu roku bud0etowego (tak NSA w wyroku z dnia 22 grudnia 1999
r. III SA 2201/99, ONSA nr 2, poz. 70). Nie budzi w tpliwo6ci tak0e to, i0 wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi) przys uguje wy czne prawo przygotowania projektu
uchwa y bud0etowej, a tak0e wy czna inicjatywa w sprawie zmiany tej uchwa y
(art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorz dzie gminnym i art. 119 ustawy o finansach
publicznych). W tpliwo6ci co do roz o0enia kompetencji w procesie uchwalania
bud0etu pomi dzy rad gminy jako organem stanowi cym i wójtem (burmistrzem,
prezydentem) jako organem wykonawczym rozstrzygn ; trzeba na rzecz organu
stanowi cego (takie stanowisko wyra0one zosta o w wyroku WSA z 10 lutego 2004 r.
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sygn. I SA/Wr 2544/03). St d te0 Rada oceniaj c nierealno6; planu winna by a
temu da; wyraz podejmuj c odpowiedni uchwa bud0etow .
Maj c powy0sze na uwadze, równie0 w tym zakresie Kolegium nie znalaz o
podstaw do uwzgl dnienia odwo ania.
4. Odno6nie zarzutu dotycz cego po0yczki oleju opa owego oraz realizacji zamówie4
publicznych.
Kolegium podziela pogl dy wyra0one w uchwale Sk adu Orzekaj cego
zarówno co do oceny prawnej jak i faktycznej tych zdarze4. Zgodnie z
postanowieniem art. 47 ustawy o samorz dzie gminnym kierownicy jednostek
organizacyjnych dzia aj jednoosobowo na podstawie udzielonego pe nomocnictwa.
Pe nomocnictwo to jest pe nomocnictwem ogólnym w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego, obejmuj cym umocowanie do czynno6ci zwyk ego zarz du,
które stosownie do pogl dów doktryny i orzecznictwa s dowego dotyczy bie0 cego
funkcjonowania jednostki i wykonywania zada4 statutowych. Bezsporne jest, i0 to
nie Burmistrz lecz dyrektor szko y - po uzyskaniu opinii radcy prawnego - zawar
umow po0yczki. Trafnie uzna Sk ad Orzekaj cy, i0 nie jest to ocena wykonania
bud0etu.
Zgodnie z obowi zuj c do 1 marca 2004 r. ustaw z 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych udzielono dodatkowych zamówie4 w trybie art. 71 ust.
1 pkt 5, albowiem ich warto6; nie przekracza a 20 % zamówienia podstawowego.
Zarzuty Rady Gminy dotycz ce nie ustosunkowania si Sk adu Orzekaj cego
do zarzutów Komisji Rewizyjnej:
„1.Nie przed o0enia planów finansowych (...)
2. Nie przed o0enia Komisji Uchwa y Rady ...
3. Nie przed o0enia Komisji protoko u RIO z kontroli ...
4. Podnoszonego zarzutu w sprawie sfa szowania sprawozdania za I pó rocze ....
5. Do zarzutu w sprawie modernizacji drogi (...), gdzie dane w sprawozdaniu s
niezgodne ze stanem faktycznym. (...)”
nie zas uguj na uwzgl dnienie bowiem dotycz spraw nie zwi zanych z
wykonywaniem bud0etu. Zarzuty te natomiast mog yby by; podnoszone przy
wniosku o odwo anie burmistrza w trybie art. 28 b ustawy o samorz dzie gminnym.
Odno6nie nieprawid owo6ci dotycz cych niewykonania planu ustalonych
przez Rad Gminy i Miasta zada4 z zakresu inwestycji oraz wydatkowania 6rodków
z promocji gminy na zadania nie zwi zane z promocj , Kolegium uzna o, 0e nie
dokonano oceny ich wp ywu na wykonanie bud0etu.
Reasumuj c, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzi o, 0e brak
jest podstaw prawnych do uwzgl dnienia odwo ania i uchylenia opinii Sk adu
Orzekaj cego.

Wroc awiu

Zast pca Przewodnicz cego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej we
/–/
mgr Gra0yna Kulikowska
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