
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr   24/67/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 19 października 2011 r.  

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. 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; z 2010 r. nr 238, poz. 1578) oraz art. 91 ust. 1 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, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 

167, poz. 1759; z 2005 r. DzU nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. DzU nr 17, poz. 

128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU 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. DzU nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 

1241; z 2010 r. Dz.U. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675; z 

2011 r. Dz.U. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 2 uchwały nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 września  

2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza 

w roku budżetowym 2011 z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) 

poprzez określenie podmiotu, któremu burmistrz może udzielać pożyczek oraz celu na jaki te 

pożyczki mogą być udzielone.  

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

W dniu 21 września 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 września  

2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza 

w roku budżetowym 2011.  

Przywołując w uchwale przepisy art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy o samorządzie 

gminnym oraz art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Leśnicy w § 1 uchwały ustaliła 

„maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2011 na 

kwotę 70 tyś. zł”.  

W § 2 uchwały Rada Miejska wskazała, że pożyczki „mogą być udzielone 

Leśnickiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji na realizację projektów w ramach programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczypospolita Polska 2007-2013”. 

 

 Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 19 października 2011 r. nie stawił się 

przedstawiciel Gminy zawiadomionej prawidłowo. 
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje.  

Do wyłącznej właściwości rady gminy, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy o 

samorządzie gminnym należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 

przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. ustalenia maksymalnej 

wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym.  

Mając na uwadze przytoczony wyżej przepis należy stwierdzić, iż rada gminy posiada 

jedynie kompetencje do określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych 

przez wójta (burmistrza) w roku budżetowym, tj. udzielanych i spłacanych w tym samym 

roku budżetowym a więc pożyczek krótkoterminowych.  

Oznacza to, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, iż rada określa jedynie maksymalną 

wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym (ich termin 

obowiązywania nie może wykraczać poza rok budżetowy), natomiast do wyłącznej 

kompetencji wójta należy decyzja o tym, komu i na jaki okres udzielić pożyczki czy 

poręczenia, jak również "dokonywanie tych czynności" - Czesław Martysz - Komentarz ABC 

(LEX) do art.18 ustawy o samorządzie gminnym. 

 Tym samym, wskazanie przez Radę Miejską w Leśnicy w § 2 uchwały nr X/49/2011 z 

dnia 12 września 2011 r., że pożyczki mogą być udzielane wskazanemu podmiotowi jak 

również wskazanie celu na jaki mogą być udzielone pożyczki (pokrycie wkładu środków 

unijnych) wykracza poza legitymację prawną określoną art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i’ ustawy o 

samorządzie gminnym.  

Ponadto wskazać należy, że czynność udzielenia pożyczki krótkoterminowej (wybór 

podmiotu, ustalenie kwoty i celu pożyczki, zawarcie umowy) należy do wyłącznej 

kompetencji organu wykonawczego gminy, wynikającej z przepisów zawartych w art. 262 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

Niezależnie od powyższego Kolegium zauważa, iż przywołanie w podstawie prawnej 

uchwały art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, należy uznać za 

bezprzedmiotowe. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

postanowiło jak w sentencji uchwały.  

 

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 


