
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  17/69/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 1 lipca 2009 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. 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; 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. DzU 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 XXXV/255/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki inwestycyjnej na realizację zadania pn. „Rurociąg tranzytowy z Ortowic do oczyszczalni 
ścieków w ZAK Kędzierzyn wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek” z powodu 
naruszenia art. 83 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. 

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

 

W dniu 25 czerwca 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr  
XXXV/255/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki 
inwestycyjnej na realizację zadania pn. „Rurociąg tranzytowy z Ortowic do oczyszczalni ścieków w 
ZAK Kędzierzyn wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek”, w której treści 
przywołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych postanowiono o zaciągnięciu 
poŜyczki inwestycyjnej długoterminowej do kwoty 2.000.000 zł. 
Zgodnie z treścią § 1 przedmiotowej uchwały środki finansowe z poŜyczki będą przeznaczone na 
sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej pn. „Rurociąg tranzytowy z Ortowic do oczyszczalni ścieków w ZAK Kędzierzyn 
wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Korzonek”. 
Jak wynika z przedłoŜonych tut. Izbie wyjaśnień sygn. przez Wójta Gminy (pismo znak Fn.3000-16/09 
z 29.06.2009 r.) „celem podjęcia przez Radę Gminy uchwały nr XXXV/255/09 z 19 czerwca 2009 r. w 

sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej była konieczność wykazania zabezpieczenia środków 

finansowych we wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”.  

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej Gmina złoŜyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Opolskiego w dniu 24.06.2009 r. Dla zbilansowania kosztów inwestycji i zabezpieczenia środków 

własnych beneficjenta niezbędne było podjęcie przedmiotowej uchwały.  

Na dzień podjęcia badanej uchwały w planie wydatków budŜetu Gminy Bierawa zaplanowano 
wydatki majątkowe w dziale 900, rozdział 90095  związane z realizacją zadania ujętego w planie 
zadań inwestycyjnych na 2009 rok pod lp. 14 ppkt B – Projekt tranzytu kanalizacyjnego Ortowice – 
oczyszczalnia ZAK” w ramach projektu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-
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ściekowej w łącznej wysokości 580.000 zł zaplanowanych w całości do sfinansowania z dochodów 
własnych gminy. W cytowanym powyŜej planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. oraz w 
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy na lata 2009-2011 – lp. 1 WPI w kolumnach 
wskazujących źródła sfinansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych (vide zał. nr 2 i nr 3 do 
uchwały nr XXXV/253/09) nie wskazano jako źródła finansowania środków pochodzących z 
kredytów  lub poŜyczek. 
W uchwale nr XXX/206/08 Rady Gminy Bierawa z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 
budŜetu gminy Bierawa na rok 2009 (z późn. zm.) zaplanowano przychody ogółem w wysokości 
3.539.795 zł, z tego: 
− z tytułu nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych (§ 957 klas.budŜ.)  w wysokości 2.789.795 zł 
− z tytułu kredytów i poŜyczek na rynku krajowym (§ 952 klas.budŜ.) w wysokości    750.000 zł 
Kwota przychodów z tytułu kredytów  i poŜyczek w wysokości 750.000 zł została przez organ 
stanowiący wykorzystana, bowiem w dniu 4 lutego 2009 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr 
XXXI/224/09 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w WFOŚiGW w Opolu w wys. 750.000 zł z 
przeznaczeniem na realizację zadania pt. „Termomodernizacja budynków i modernizacja instalacji 
grzewczej w Domu Kultury w Bierawie”.   
Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 1 lipca 2009 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. c ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady 
gminy naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres 
zwykłego zarządu dotyczących zaciągania długoterminowych poŜyczek i kredytów. Jednak 
legalność rozstrzygania przez radę gminy w powyŜszej materii uwarunkowana jest regulacjami 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, która określając zasady planowania i 
dysponowania środkami publicznymi normuje zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki 
samorządu terytorialnego. W szczególności wskazać naleŜy regulacje art. 82 ust. 1 pkt 2 oraz art. 
83 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych odpowiednio stanowiące, iŜ: 
– gmina moŜe zaciągać kredyty i poŜyczki na finansowanie planowanego deficytu budŜetu 

jednostki samorządu terytorialnego, 
– suma zaciągniętych kredytów i poŜyczek nie moŜe przekroczyć kwoty określonej w uchwale 

budŜetowej gminy. 
Zatem jak wynika z powyŜszego moŜliwość podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki 
zasadniczo zdeterminowana jest wymogiem uprzedniego sytuowania w uchwale budŜetowej 
planowanych przychodów i związanych z nimi wydatków. W tym miejscu przywołując dyspozycję 
art. 165 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podkreślić wszakŜe 
naleŜy, Ŝe: 
− budŜet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz 

przychodów i rozchodów tej jednostki, 
− uchwała budŜetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego w roku budŜetowym. 
Tym samym w ocenie Kolegium RIO w Opolu podjęcie przez Radę Gminy w Bierawie uchwały nr 
XXXV/255/09 z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki inwestycyjnej do kwoty 
2.000.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
nastąpiło z naruszeniem art. 83 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych, bowiem jak ustalono wynikająca z uchwały wielkość zaciąganego 
zobowiązania nie znajduje pokrycia w planie przychodów oraz związanych z nią wydatków 
określonych w uchwale budŜetowej na 2009 rok. 
PowyŜsza teza znajduje potwierdzenie w zachowujących aktualność wskazaniach Naczelnego Sądu 
Administracyjnego  (wyrok z dnia 6 marca 2002 r. sygn. akt I SA/Wr 1201/00) z których wynika, iŜ 
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warunkiem podjęcia uchwały o zaciągnięciu poŜyczki jest ujęcie w uchwale budŜetowej kwoty 
wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach (na finansowanie planowanego 
deficytu budŜetu).    

W tym stanie faktycznym i prawnym naleŜało 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 

 

 


