
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  18/72/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 15 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; z 2009 r. nr 52, poz. 420) Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

uchwały nr XXVII/195/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 
zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w 
Opolu z powodu naruszenia art. 83 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.   
 

 

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

W dniu 29 czerwca 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 
XXVII/195/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia 
poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu, w 
której przywołując w podstawie prawnej m.in. legitymację art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy o 
samorządzie gminnym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowił o ustaleniu 
zaciągnięcia w 2010 r. długoterminowej poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 5.554.736 zł na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niwkach”.  
Jak wynika z zapisów uchwały nr XXIII/151/2008 Rady Gminy w Chrząstowicach z dnia 29 
grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budŜetu gminy Chrząstowice na 2009 rok (z późn. zm., w 
tym dokonanymi uchwałą nr XXVII/196/2009 z 18.06.2009 r.) wielkość planu przychodów budŜetu 
zakreśla kwota 7.572.027 zł, w tym identyfikowana z przedmiotem § 955 Przychody z innych 

rozliczeń krajowych w wys. 1.029.291 zł oraz § 903 PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych 

z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE w wys. 6.542.736 zł.  
Jak wynika ze złoŜonych przez Wójta Gminy wyjaśnień (pismo sygn. Fn-3022/1/2009 z 
6.07.2009 r.)  termin poŜyczki w kwocie 5.554.736 zł został zaplanowany na 2010 rok w związku z 

przygotowaniami do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niwkach” przy 

współudziale środków z UE w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. PoniewaŜ 

rozstrzygnięcie złoŜonego przez naszą gminę wniosku o dofinansowanie z ww. Programu nastąpi 

dopiero w czwartym kwartale bieŜącego roku, więc ewentualna realizacja przedmiotowego zadania 
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rozpocznie się w 2010 roku. W związku z powyŜszym przychody na ww. zadanie inwestycyjne 

powinny być przyjęte w uchwale dotyczącej zmiany budŜetu na 2009 rok w załączniku dotyczącym 

„Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chrząstowice obejmującego okres 5 lat”, a nie 

jak błędnie przyjęto w § 2 uchwały nr XXVII/196/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 

czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budŜetu na 2009 rok w przychodach bieŜącego roku. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na 15 lipca 2009 r. przedstawiciel Gminy zawiadomionej 
prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia art. 83 ust. 1 ustawy o finansach publicznych suma zaciągniętych kredytów 
i poŜyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 82 
ust. 1, nie moŜe przekroczyć kwoty określonej w uchwale budŜetowej jednostki samorządu 
terytorialnego. W tym stanie wobec braku podstaw do określenia planowanej do zaciągnięcia w 
2010 roku kwoty przychodów z tytułu poŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budŜetu UE (§ 903 klasyfikacji przychodów) stwierdzić naleŜy, iŜ 
podjęcie uchwały nr XXVII/195/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 czerwca 2009 r. w 
sprawie zaciągnięcia poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej w Opolu nastąpiło z naruszeniem art. 83 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bowiem w 
treści uchwały nr XXIII/151/2008 Rady Gminy w Chrząstowicach z dnia 29 grudnia 2008 r. w 
sprawie uchwalenia budŜetu gminy Chrząstowice na 2009 rok znowelizowanej uchwałą nr 
XXVII/196/2009 z 18.06.2009 r. wielkość planu przychodów z wyszczególnionego uprzednio 
źródła związana jest wyłącznie z okresem roku budŜetowego 2009. 

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 


