
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr  14/50/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 20 maja 2009 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  (Dz. U. z 2001r. nr 55, poz. 577; nr 154,  

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; zm. 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 (Dz. U. 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;  

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 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111,  

nr 223, poz. 1458) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

 

uchwały nr XXXII/284/09 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie 

wyraŜenia zgody na udzielenie poŜyczki z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

 

 

 

 

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

 

 W dniu 6 maja 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXXII/284/09 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie 

wyraŜenia zgody na udzielenie poŜyczki, w treści której powołując przepisy art. 18 ust. 2  

pkt 9 lit. d  ustawy o samorządzie gminnym, Rada postanowiła wyrazić „zgodę na udzielenie 

poŜyczki w 2009 r. Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Gogolinie maksymalnej wysokości 

260.000 zł na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla GOZ w Gogolinie”  

ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 

Jak wynika z wyjaśnień Burmistrza przedłoŜonych pismem WF 3014-I/2/2009 z dnia 

12 maja 2009 r., badana uchwała została podjęta przez Radę w związku ze złoŜeniem 

przez GOZ w Gogolinie wniosku o dofinansowanie projektu  ze środków EFRR, który ma 

być zrealizowany do końca 2009 r. Jednym z warunków otrzymania refundacji ze środków 

tego Funduszu (do wysokości 85 %) jest zabezpieczenie środków na pokrycie wszystkich 

zobowiązań wobec wykonawcy/dostawcy. Szacowany koszt projektu to 310.000 zł,  

przy czym GOZ w Gogolinie  ma zapewnić ze środków własnych 50.000 zł, a Gmina Gogolin 

pozostała kwotę w formie udzielonej poŜyczki.  Ponadto, Burmistrz zwrócił uwagę na omyłkę 

pisarską w podstawie prawnej uchwały Rady, wskazując przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i usta-

wy o samorządzie gminnym jako właściwy. 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej 

Gminy.  
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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 naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, prze-

kraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości  poŜy-

czek  i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budŜetowym.  

Kolegium ustaliło, Ŝe w uchwale budŜetowej na 2009 r. (uchwała nr XXVIII/231/08 

Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2008 r. ze zmianami) Rada ani nie ustaliła 

maksymalnej wysokości poŜyczek udzielanych przez Wójta w roku budŜetowym, ani nie za-

planowała rozchodów budŜetowych z tego tytułu.  

W świetle powyŜszego, przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy o samorządzie gmin-

nym nie moŜe stanowić podstawy prawnej do podjęcia przez organ stanowiący jednostki sa-

morządu terytorialnego rozstrzygnięcia wskazującego imiennie poŜyczkobiorcę oraz cel prze-

znaczenie środków z poŜyczki.  

Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, do ro-

dzajów naruszeń przepisów skutkujących niewaŜnością uchwały organów gminy zaliczyć 

naleŜy 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. II SA/Wr 1459/97).  

Podjęcie przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały nr XXXII/284/09 z dnia 29 kwietnia 

2009 r., w której określiła kwotę  i przeznaczenie poŜyczki oraz wskazała imiennie poŜyczko-

biorcę, nie znajdując legitymacji prawnej w powołanym w podstawie prawnej uchwały prze-

pisie, stanowi istotne naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy o samorządzie gminnym, 

bowiem przepis ten upowaŜniał Radę jedynie do ustalania maksymalnej wysokości  poŜyczek  

i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budŜetowym. 

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

zoru niewaŜności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie 

objętym stwierdzeniem niewaŜności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługu-

je - 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  


