
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr  12/63/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 21 maja 2008 r. 
  

 Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1  w związku z art. 11 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia  

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 

577; nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 

273, poz.2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) oraz art. 91 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 

2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 

1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 

1203, nr 102, poz. 1055; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 

128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327; z 2007 r. nr 173, poz. 1218) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XXIII/163/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie 

udzielenia pożyczki dla Fundacji Górna Prosna z siedzibą w Rudnikach z powodu naruszenia 

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z 

§ 19 pkt 6 uchwały nr XIX/124/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok (z późn. zm.).  

 

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

 

 W dniu 8 maja 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXIII/163/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 kwietnia 2008 r., w treści 

której powołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  

oraz  art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, Rada Miejska postanowiła o 

udzieleniu pożyczki krótkoterminowej dla Fundacji Górna Prosna z siedzibą w Rudnikach w 

kwocie 30.000 zł na realizację projektu „Górna Prosna – rozwój turystyki i promocji” w 

ramach pilotażowego programu „Leader +”. 

Jak wynika z wyjaśnień Burmistrza przedłożonych pismem Fn 0114/4/2008 z dnia 

15 maja 2008 r. badana uchwała została podjęta przez Radę Miejską w wyniku pisemnej 

prośby złożonej przez Przewodniczącego Zarządu Fundacji Górna Prosna w związku z około 

pięciomiesięcznym oczekiwaniem Fundacji na realizację płatności wniosków złożonych do 

Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, a związanych z realizacją programu 

„Leader +”. Według informacji Prezesa Zarządu Fundacji oczekiwanie na płatności 

złożonych wniosków powoduje brak płynności finansowej Fundacji, a co za tym idzie brak 

możliwości terminowego rozliczenia się z wykonawcami.   

Na posiedzenie Kolegium wyznaczonym na dzień 21 maja 2008 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje. 

Zgodnie z  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy o samorządzie gminnym,  do wyłącznej 

właściwość rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 

przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości  
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pożyczek  i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym. Na sesji Rady Miejskiej 

odbytej w tym samym dniu, tj. 29 kwietnia 2008 r. podjęto wcześniej uchwałę o nr 

XXIII/161/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, w treści której postanowiono  

o dokonaniu odpowiednich zmian w treści uchwały budżetowej na 2008 rok, polegających 

m.in. na: 

• nowym brzmieniu § 18 uchwały budżetowej nr XIX/124/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. 

rozszerzającym jego dotychczasową treść o pkt 2 pt. „Ustala się limit udzielonych z 

budżetu gminy pożyczek do kwoty 30.000 zł” (vide § 15 uchwały nr XXIII/161/08), 

• rozszerzeniu upoważnienia dla Burmistrza Byczyny określonego w § 19 uchwały 

budżetowej na 2008 rok „o upoważnienie do udzielania pożyczek do kwoty 30.000 zł” 

(vide § 16 uchwały nr XXIII/161/08). 

W tym stanie postanowienia zawarte w treści uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/161/08 

jednoznacznie wskazują, iż udzielanie pożyczek w roku budżetowym 2008 do wysokości 

30.000 zł należy do kompetencji organu wykonawczego gminy ustrojowo identyfikowanej z 

zakresem dyspozycji art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (do zadań wójta 

należy w szczególności wykonywanie budżetu), zatem brak jest podstaw prawnych do podjęcia 

przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozstrzygnięcia w powołanym 

zakresie mającego znajdować legitymację w powołanych w podstawie prawnej uchwały 

przepisach art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o 

finansach publicznych. Przyjmując zatem za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego 

Sądu Administracyjnego, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością 

uchwały organów gminy zaliczyć należy naruszenia przepisów wyznaczających kompetencje 

do podejmowania uchwał oraz podstawy prawnej podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 

grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr  949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 

1459/97) podjęcie przez Radę Miejską w Byczynie uchwały nr XXIII/163/08 z dnia 29 

kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Fundacji Górna Prosna z siedzibą w 

Rudnikach jako naruszające sferę wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

związaną z kompetencją organu wykonawczego gminy do wykonywania budżetu nie 

znajdując uzasadnienia w powołanych w podstawie prawnej uchwały przepisach  implikuje 

stwierdzeniem niezgodności z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy o samorządzie gminnym w 

zw. z § 19 pkt 6 uchwały nr XIX/124/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok (z późn. zm.).  

Niezależnie od powyższego Kolegium Izby stwierdza, iż złożone w sprawie wyjaśnienia 

pomijają materię prawnych podstaw podjęcia badanej uchwały, a odnoszą się jedynie do 

okoliczności uzasadniających jej podjęcie. Ponadto Kolegium wskazuje, że przywołane w 

podstawie prawnej uchwały dyspozycje art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz 

art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych nie mogą stanowić legitymacji 

uzasadniającej podjęcie  przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały 

o przedmiotowej treści.   

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 

nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie 

objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

       Przewodniczący Kolegium  


