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Odpowiadając na zapytanie Pana Prezydenta z dnia 20 lutego 2020 r. dotyczące
zaciągania przez jednostki organizacyjne Miasta zobowiązań o charakterze
bezterminowym uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) wydatki jednostek sektora finansów publicznych
mogą być ponoszone w wysokości i na cele ustalone w uchwale budżetowej jednostki
samorządu terytorialnego oraz planie finansowym jednostki sektora finansów
publicznych. Ponadto wydatki powinny być dokonywane w wysokości i terminach
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W myśl zaś art. 46 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych, jednostki sektora finansów mogą zaciągać zobowiązania do
sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków. A zatem co
do zasady, jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do
wysokości wynikającej z planu wydatków wynikającego z uchwały budżetowej Miasta
oraz planu finansowego jednostki organizacyjnej. Ustawodawca, jak słusznie Pan
Prezydent zauważył, wyposażył w drodze art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych organ stanowiący gminy w kompetencję do upoważnienia organu
wykonawczego do zawarcia umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Do tego rodzaju umów zaliczają
się umowy na dostawy prądu, gazu, wody, odbioru odpadów komunalnych, ale również
usług telekomunikacyjnych. Tym samym słuszna jest Pana ocena dotycząca możliwości
zawarcia z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowy Instytut
Badawczy, umowy na dostawę usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na czas
z góry nieoznaczony. Co więcej, w przypadku upoważnienia Prezydenta do przekazania
ww. uprawnień do zawierania umów kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta
i skorzystania przez Prezydenta z takiej kompetencji, dyrektorzy szkół będą mogli takie
umowy zawrzeć. Należy jednak pamiętać, aby środki w ramach wydatków bieżących na
pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych umów zabezpieczyć w wieloletniej

prognozie finansowej miasta, a w konkretnych latach budżetowych w odpowiednich
uchwałach budżetowych Miasta oraz planach finansowych szkół.
Jednocześnie wskazuję, że ww. stanowisko nie stanowi wiążącej wykładni
przepisów prawa, a wyraża jedynie opinię na przedstawione zagadnienie.

