
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr 22/83/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 23 września 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  (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 Ŝ n o ś ć  

uchwały nr XXV/288/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie 
udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne Źródła-
Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym 
w Prudniku z powodu naruszenia art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 86 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.).  

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

W dniu 7 września 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 
uchwałę nr XXV/288/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie 
udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne Źródła-
Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym 
w Prudniku. Przywołując w podstawie prawnej dyspozycje art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 
58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 86 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych w § 1 uchwały postanowiono, iŜ: WyraŜa się zgodę 
na udzielenie poręczenia kredytu na kwotę: 25.000 zł zaciągniętego przez Stowarzyszenie 
„Wspólne Źródła-Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała”  
w Banku Spółdzielczym w Prudniku. Poręczenia udziela się do 31 grudnia 2009 roku. 

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 23 września 2009 r. przedstawiciel 
jednostki samorządu terytorialnego, zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

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, budŜet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów  
i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Uchwała budŜetowa jest aktem 
normatywnym, stanowiącym - stosownie do dyspozycji art. 165 ust. 3 cyt. ustawy - podstawę 
gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budŜetowym.  
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Zgodnie z ogólnymi zasadami zaciągania zobowiązań wyraŜonymi w treści art. 86 ust. 
1 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać 
poręczeń i gwarancji z uwzględnieniem przepisów ustawy. Łączna kwota poręczeń  
i gwarancji określana jest w uchwale budŜetowej.  

Uchwałą nr XXV/285/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w 
sprawie zmian budŜetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 w § 3 ust. 2 zmieniono 
postanowienia § 11 uchwały nr XXI/244/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2008 
r. wprowadzając w nim ust. 2 w brzmieniu: Ustala się maksymalną wysokość poręczeń 
udzielonych przez Burmistrza w roku budŜetowym 2009 w kwocie 25.000 zł. 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje uchwały 
rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. 

Do zadań wójta naleŜy w szczególności (art. 30 ust. 2 w/w ustawy): 
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 
2) określanie sposobu wykonywania uchwał, 
3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 
4) wykonywanie budŜetu, 
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

W tym stanie wskazując jako adresata powołanego upowaŜnienia Burmistrza 
stwierdzić naleŜy, iŜ rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Białej, w sprawie udzielenia 
krótkoterminowego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne 
Źródła-Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku 
Spółdzielczym w Prudniku zawarte w treści uchwały, narusza kompetencje Burmistrza oraz 
nie znajduje uzasadnienia w treści powołanej uchwały budŜetowej Rady Miejskiej w Białej 
na 2009 rok, co implikuje wskazaniem jako naruszonej dyspozycji art. 30 ustawy o 
samorządzie gminnym w związku z art. 86 ustawy o finansach publicznych. 

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeka się jak w sentencji 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje – na 
zasadzie art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – skarga do Wojewódzkiego Sadu 
Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 
terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 
        
 

Przewodniczący Kolegium 

 

 


