
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  19/39/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 08 września 2010 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; z 2009 r. nr 157, poz. 

1241) 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. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 

nr 28 poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 106, poz. 675), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XLVIII/451/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów i uchylenia uchwały z powodu naruszenia  

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 w związku z art. 211 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.)  

 

 

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

W dniu 09 sierpnia 2010 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XLVIII/451/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów i uchylenia uchwały, w której treści przywołując  

w podstawie prawnej m.in. legitymację art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy o samorządzie 

gminnym oraz art. 89  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowił o dokonaniu zmiany uchwały  

nr XXXVII/360/09 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów i uchylenia 

uchwały. Zgodnie z postanowieniem § 3 wymieniona uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. W dniu 17 sierpnia 2010 r. do tut. Izby doręczono wyjaśnienia (pismo znak 

SO.0155-23/10 z dnia 16.08.2010 r.) sygnowane przez Wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Ozimku, z treści których wynika, iż „ po podjęciu w/w uchwały dostrzeżono  

w niej błąd merytoryczny-zmieniono uchwałę, która została już wykonana. Z tej przyczyny 

Burmistrz wystąpił o zwołanie sesji nadzwyczajnej, aby dokonać korekty uregulowań 

prawnych poprzez: 
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- podjęcie nowej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości do 3.000 000 zł, 

- uchylenie wadliwej uchwały w tej sprawie z dnia 28 lipca 2010 r.” 

W dniu 27 sierpnia 2010 r. przedłożono wyjaśnienia uzupełniające (pismo znak BO. 0717-

113/10 z dnia 25.08.2010 r.) sygnowane przez Burmistrza Ozimka z których wynika, że 

„uchwała Rady Miejskiej w Ozimku nr XLVIII/451/10 z dnia 28 lipca 2010 r. nie dotyczy 

budżetu 2010 roku, lecz budżetu 2009 roku i została skonsumowana poprzez zawarcie umowy 

z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Ozimku na kwotę 1.200 000 zł. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak stanowi art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania 

długoterminowych pożyczek i kredytów. Zgodnie z treścią art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty  

i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe m. in. na sfinansowanie deficytu budżetu 

gminy. Jednakże możliwość podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, czy pożyczki 

zasadniczo zdeterminowana jest wymogiem uprzedniego sytuowania w uchwale budżetowej 

danego roku budżetowego planowanych przychodów i związanych z nimi wydatków. 

Uchwała budżetowa stanowi bowiem podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego w danym roku budżetowym o czym stanowi art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego uchwała Rady Miejskiej w Ozimku  

nr XLVIII/451/10 z dnia 28 lipca 2010 r. nie jest związana z planem przychodów  

i związanych z nimi wydatków roku budżetowego 2010, lecz dotyczy roku budżetowego 

2009. W związku z powyższym dokonywanie przez Radę Miejską zmian w uchwale  

nr XXXVII/360/09 z dnia 21 września 2009 roku dotyczącej budżetu (planu przychodów  

i wydatków) roku 2009 jest nieuprawnione. Jak ustalono, na podstawie uchwały  

nr XXXVII/360/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 września 2009 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego do wys. 1.200.000 zł Gmina zawarła umowę  

z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy Oddział w Ozimku na przedmiotowy kredyt  

w wysokości 1.200 000 zł, co dowodzi, iż uchwała ta została wykonana w roku budżetowym 

2009. 

Tym samym w ocenie Kolegium RIO w Opolu podjęcie przez Radę Miejską w Ozimku  

w dniu 28 lipca 2010 r. uchwały nr XLVIII/451/10 zmieniającej uchwałę nr XXXVII/360/09  

z dnia 21 września 2009 r. nastąpiło z istotnym naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”  

i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 89 w zw. z art. 211 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, bowiem jak ustalono wynikająca  

z uchwały wielkość zaciąganego zobowiązania nie znajduje pokrycia w planie przychodów 

oraz związanych z nim wydatków określonych w uchwale budżetowej na 2010 rok. Oceny 

prawnej tej uchwały nie zmieniają przytoczone powyżej wyjaśnienia i deklaracje Gminy,  

co do zmiany tego stanu prawnego. 

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 


