Uchwała Nr X/1783/2007
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania
o uznanie uchwały Nr 23/VII/2007 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 marca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie
weksla „in blanco" za nieważną - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1 i
art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
stwierdza
nieważność uchwały Nr 23/VII/2007 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 marca 2007
r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie
weksla „in blanco" w całości.
Uzasadnienie
W dniu 16 marca 2007 r. Rada Miejska w Cieszanowie podjęła uchwałę Nr
23/VII/2007XXII/202/05 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie
prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco".
Uchwała niniejsza wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 19 marca
2007 roku.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając przedmiotową uchwałę w
trybie nadzoru wszczęło wobec niej uchwałą Nr Vll/1268/2007 z dnia 20 marca 2007 r.
postępowanie nadzorcze.
W § 1 badanej uchwały Rada Miejska w Cieszanowie zawarła postanowienie, że wyraża
zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
p.n. „Boisko piłkarskie przy Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie" do
kwoty 300.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków PZU S.A. i
PZU Życie S.A. i że zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków stanowi
weksel "in blanco" wraz z deklaracją, zaś w § 2 tej uchwały ustaliła, że realizacja tego
zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych Gminy Cieszanów. W związku z
powyższym Kolegium Izby zważyło co następuje:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
do wył ącznej właściwości r ady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zobowiązań
w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną
corocznie przez radę gminy.
Z powyższego przepisu wynika jednoznacznie, że organ stanowiący jest uprawniony podjąć
decyzję o zaciągnięciu zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ponad kwotę wydatków
ustalonych na dane zadanie w budżecie. Zaciągnięte zobowiązania ponad granicę ustaloną
przez radę gminy w budżecie będą podlegały spłacie z dochodów budżetów lat następnych. W
związku z tym, że zaciągnięte zobowiązania w wysokości przekraczającej wydatki
zaplanowane na dane zadanie w budżecie będą spłacane z budżetów lat następnych, a
uchwalanie budżetu zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym należy do wyłącznej właściwości rady gminy, rada gminy powinna w
uchwale o zaciągnięciu zobowiązań na zadania ponad granicę ustaloną w budżecie określić lata
spłaty tych zobowiązań.
Rada Miejska w Cieszanowie w uchwale Nr 23/VII/2007 z dnia 16 marca 2007 r.

postanowiła o zabezpieczeniu prawidłowego wykorzystania środków pochodzących z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU Życie S.A. wekslem "in blanco" wraz z
deklaracją oraz spłacie tego zabezpieczenia z dochodów własnych Gminy Cieszanów, nie
określiła jednak lat spłaty tego zabezpieczenia.
Nie ulega wątpliwości, iż wystawienie weksla „in blanco" na zabezpieczenie prawidłowego
wydatkowania otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU Życie S.A.
środków w kwocie 300.000 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. "Boisko piłkarskie przy Centrum
Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie" jest zobowiązaniem finansowym z weksla,
wymagalnym w sytuacji kiedy nie zostaną spełnione warunki, na których Gmina otrzyma
środki. Warunkiem powstania zobowiązania z weksla, przy podpisaniu weksla in blanco,
jest wypełnienie go zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz.
U. Nr 37, poz. 282) przed przedłożeniem go do zapłaty.
Nieokreślenie zatem przez Radę Cieszanowie w uchwale Nr 23/VII/2007 z dnia 16 marca 2007 r.
lat spłaty zobowiązań z weksla w sposób istotny narusza przepisy art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e w
związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Mając na względzie powyższe Kolegium Izby orzekło jak w sentencji.
Na powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie przysługuje
Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w
terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie.

