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Pan Waldemar Sikora

Burmistrz Mlasta I Gmlny Busko-Zdr6j

Szanowny Panie Burmistrzu, pismem zdnia 03.12.2019 roku Skarbnik Miasta i Gminy, dzialajq.cy
z upowaznienia Burmistrza Miasta 1 Gminy Busko-Zdroj, zwrocit si? z proSbq^do Ministerstwa Finansow
0 wydanle opinii w nast?pujXcej sprawie:

- czy weksel in bianco stanowqcy zabezpieczenie spiaty kredytu dlugoterminowego powinien bye
opatrzony kontrasygnat^ Skarbnik Miasta i Gminy?

Ministerstwo Finansow pismem z dnia 16.12.2019 roku, dor?czanym na adres Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w dacie 23.12.2019 roku, przesialo wniosak Gminy do tutejszej Izby.

Odpowiadaj^c na postawione pytanie, wskazac nalezy na nast?puj^ce okolicznosci.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqijzie gminnym (tekst jedn.
-Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oSwiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarz^du mieniem sktada
jedncosobowo wojt albo dzialaj^cy na podstawie jego upowaznienia zast?pca wojta samodzielnie albo
wraz z inn^ upowaznion^ przez wojta osob^.
Jezell czynnosc prawna moze spowodowac powstanie zobowi^zan pieni?znych, do jej skutecznosci
potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (glownego ksi?gowego budzetu) lub osoby przez niego
upowaznionej.

Z powotanych wyzej przepisow wynika, ze kontrasygnata skarbnika gminy (glownego ksi?gowego
budzetu) lub osoby przez niego upowaznionej nie stanowi oswiadczenia woli w imieniu gminy w zakresie
zarz^du mieniem.

Stosownie do art. 262 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), czynnosci prawnych polegaiq_Gych na zaci^aniu kredytow i pozyczek,
innych zobowi^zah zaiiczanych do tytulu diuznego, o ktorym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz udzlelaniu
pozyczek, por?czen i gwarancji, a takze emisji papierow wartosciowych dokonuje w gminie wojt,
burmistiz, prezydent. DIa waznosci tych czynnosci konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostkl
samorz^du terytorialnego.
Czynnosc prawna polegajqca na zaci^aniu kredytu, tj. powodujqca powstanie zobowi^zah pieni?znych,
dla jej waznosci wymaga kontrasygnaty skarbnika jednostki samorz?.du terytorialnego.

Weksel in bianco nie powoduje powstania nowych zobowi^zan pieni?znych, lecz stanowi jedynie
zabezpieczenie zobowiqzania pieni?znego wynikaj^cego z umowy cywilno-prawnej zaci^ni?tego
kredytu. Weksel in bianco stanowi zobowi?zanie por?czenia wekslowego ustalone w umowie kredytowej
1 dotyczy zobowlqzania wynikaj^cego z tej umowy. Weksel zgodnie z przepisami Prawa wekslowego
zawiera nazwisko osoby. ktora dokona zaplaty. Skarbnik nie jest osob^ wskazan?_ do reprezentacji
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jednostki samorz^du terytorialnego, co wynika z art. 262 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Zatem weksel in bianco nie podlega kontrasygnacie skarbnika.

JednoczeSnie pragn? podkreslic, ze jest to jedynle stanowlsko Regionalnej Izby Obrachunkowe]
w Kielcach, kt6ra nie posiada uprawnieh do dokonywania powszechnie obowi^zujXcej wyktadni
przepisdw prawa.
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