
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr    18/90/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 24 września 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  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, 
poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 
142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU 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; 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, 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 XVI/125/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 września 2008 r. w sprawie udzielenia 
poręczenia zobowiązań wynikających z  umowy zawartej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Lubrzy ze Starostą Prudnickim z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, z 
powodu naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.). 

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

W dniu 8 września 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 
uchwałę nr XVI/125/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 września 2008 r. w sprawie udzielenia 
poręczenia zobowiązań wynikających z  umowy zawartej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Lubrzy ze Starostą Prudnickim z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 76, w 
której treści przywołując w podstawie prawnej dyspozycje: 
− art. 18 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym; 
− § 6 ust. 2 lit. „g” rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 
2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; 

− art. 86 ustawy o finansach publicznych 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (§ 1) udzielił poręczenia zobowiązań 
wynikających z umowy o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej 
zawartej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ze Starostą Prudnickim 
z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 76 na kwotę 42.800 zł.  
W §§ 2 i 3 przedmiotowej uchwały postanowiono odpowiednio, iż: 
− poręczenie obejmuje zwrot otrzymanej refundacji w przypadku niedotrzymania warunków 
umowy przez okres 36 miesięcy od daty zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w wysokości 
130% przyznanej refundacji, tj. 55.640 zł, 

− spłata ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia następować będzie z 
wpływu środków uzyskanych przez Gminę z tytułu podatku od nieruchomości; Środki na ten 
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cel zostaną ujęte w budżecie Gminy na 2009 rok w wysokości określonej w uchwale 
budżetowej.  

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 24 września 2008 r. przedstawiciel Gminy, 
zawiadomionej prawidłowo stawił się podnosząc wstępnie iż zgadza się z tym, że uchwała powinna 
być doprecyzowana ale nie jest dotknięta nieważnością, a następnie wniósł o ewentualne wskazanie 
uchybienia i nieorzekanie nieważności. W dalszych wypowiedziach przedstawiciel Gminy 
przywołując okoliczności związane z podjęciem uchwały stwierdził, że uchwała ma charakter 
upoważnienia wójta do udzielenia poręczenia. W związku z powołanym twierdzeniem  
odbiegającym od literalnych zapisów przedmiotowej uchwały udostępniono przedstawicielowi 
gminy Lubrza jej treść. Po dokonanej analizie przedstawiciel gminy stwierdził, iż miała zostać 
podjęta uchwała o odmiennej treści dotyczącej upoważnienia wójta do udzielenia poręczenia.  
W tym stanie na zadane przez członka Kolegium pytanie o prawne podstawy uzasadniające 
podjęcie uchwały przedstawiciel gminy odpowiedział, iż pozostawia to do rozstrzygnięcia 
Kolegium.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 
Zgodnie z treścią art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków 
 oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Uchwała budżetowa jest aktem normatywnym, 
stanowiącym - stosownie do dyspozycji art. 165 ust. 3 cyt. ustawy - podstawę gospodarki 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.  

Zgodnie z ogólnymi zasadami zaciągania zobowiązań wyrażonymi w treści art. 86 ust. 1  
ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i 
gwarancji z uwzględnieniem przepisów ustawy.  Kolejna  dyspozycja powołanego przepisu 
stanowi, iż łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale  budżetowej.  
Tym samym jak literalnie wynika z brzmienia powołanej regulacji w uchwale budżetowej musi być 
określona łączna kwota poręczeń i gwarancji, która zakreśla sferę decyzyjną organu w zakresie 
dotyczącym wysokości udzielanego poręczenia.  
W uchwale nr X/75/07 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Lubrza na 2008 rok znowelizowanej m.in. uchwałą nr XVI/124/08 Rady Gminy 
Lubrza z dnia 5 września 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Lubrza na 2008 rok sytuowano w § 14 ust. 8 regulację w brzmieniu „ustala się maksymalną 
wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym, w kwocie 100.000 zł”.  
W tym stanie wskazując jako adresata powołanego upoważnienia Wójta Gminy Lubrza stwierdzić 
należy, iż rozstrzygnięcie przez Radę Gminy Lubrza zawarte w treści uchwały nr XVI/125/08 z 
dnia 5 września 2008 r. o udzieleniu poręczenia wieloletniego nie znajduje uzasadnienia w treści 
powołanej uchwały budżetowej Gminy Lubrza na 2008 rok, co implikuje wskazaniem jako 
naruszonej dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  
Kolegium podnosi ponadto, iż przytoczona w podstawie prawnej uchwały legitymacja  § 6 ust. 2 lit. 
„g” rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie 
zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej nie może stanowić 
podstawy prawnej rozstrzygnięcia dokonywanego w formie  uchwały przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego, gdyż przedmiotowa regulacja określając przepisem 
powszechnie obowiązującym zakres umowy stanowi w powołanym elemencie o zobowiązaniu 
pracodawcy do zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji - w formie poręczenia, weksla z 
poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady 
rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.  
Niezależnie od powyższego w aspekcie zasady określenia terminowości udzielanych poręczeń 
wynikającej z art. 86 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (poręczenia i gwarancje są terminowe i 
udzielane do określonej kwoty) Kolegium wskazuje, iż termin udzielenia poręczenia winien być 
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jednoznacznie sprecyzowany i określony w sposób umożliwiający identyfikację okresu na jaki 
udzielono poręczenie, stąd też sformułowanie poręczenie obejmuje zwrot otrzymanej refundacji w 
przypadku niedotrzymania warunków umowy przez okres 36 miesięcy od daty zatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej uznać należy jako niezgodne z powołaną zasadą. Bezprzedmiotowym jest 
również rozstrzyganie w treści § 3 uchwały w sprawie udzielenia poręczenia o ujęciu w budżecie 
gminy na 2009 rok „środków na ten cel”, gdyż w przypadku udzielenia poręczenia stosownie do 
brzmienia dyspozycji art. 184 ust. 1 pkt 2 lit. „a” tiret czwarte w uchwale budżetowej jednostki 
samorządu terytorialnego określić obligatoryjnie należy wydatki budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem 
wydatków bieżących, w tym w szczególności wydatków przypadających do spłaty w danym roku 
budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

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 

 

 


