
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

U c h w a ł a   Nr  15/65/2007 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 lipca 2007 r. 

 
Na  podstawie 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; zm. z 2005 r. DzU nr 14, poz. 114; DzU. nr 64, poz. 565; DzU nr 249, poz. 2104 ), na 

zasadzie art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r. - DzU nr 98, poz. 1071; zm. z 2001 r. nr 49, poz. 509; 

z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 169, poz. 1387; z 2003 r. 130, poz. 1188, z 

2004 r.  nr 162, poz. 1692; z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 78, poz. 682), w związku z art. 91 ust. 

5 ustawy 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. nr 116, poz. 1203; nr 102, poz. 1055; z 

2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337), 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu    

 

s t w i e r d z a  

 

w zarządzeniu Wójta nr ZW/0152/47a/Fn25a/2006 Gminy Skarbimierz z dnia 30 

października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach prefinansowania zadania 

inwestycyjnego w 2006 r. w BGK O/Opole naruszenie art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych.  

 

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

 

Z naruszeniem zasad i trybu przedkładania uchwał i zarządzeń organowi nadzoru określonych 

w treści dyspozycji art. 90 ustawy o samorządzie gminnym Wójt Skarbimierza przedłożył w 

dniu 11 maja 2007 r. zarządzenie własne nr ZW/0152/47a/Fn25a/2006 z dnia 30 października 

2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach prefinansowania zadania inwestycyjnego 

w 2006 r. w BGK O/Opole, które – jak wynika z przywołanej w podstawie prawnej 

legitymacji - podjęto na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, art. 82 

ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz § 4 pkt 4 uchwały Rady Gminy nr 

XXXVIII/258/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r.  

W odniesieniu do przywołanej w podstawie prawnej zarządzenia dyspozycji § 4 pkt 4 

uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/258/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany 

budżetu gminy na 2006 rok wskazać należy, iż zgodnie z jej brzmieniem upoważniono Wójta 

Gminy Skarbimierz do zaciągania pożyczek zaciąganych z budżetu państwa w związku ze 

środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami 

strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę 1.473.000 zł. 

W złożonych wyjaśnieniach (pismo z 28.05.2007 r.) Wójt Gminy podniósł, iż przyczyną 

niedostarczenia ww. zarządzenia do RIO było to, iż pracownik przygotowujący zarządzenie 

uznał, że nie ma ono wpływu na wysokość długu publicznego, bo jest pożyczką w ramach 

prefinansowania zadania inwestycyjnego z udziałem środków Unii Europejskiej, w związku z 

czym nie podlega ono działalności nadzorczej RIO (...) Podstawą do udzielania takiej 

pożyczki jest umowa i dołączone dokumenty wymagane w trybie przepisów szczególnych. 



 2 

Upoważnienie Wójta w uchwale budżetowej na 2006 r. do zaciągania pożyczek z budżetu 

państwa w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym 

funduszami strukturalnymi UE jest wystarczające i nie precyzuje, czy spłata pożyczki winna 

nastąpić w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym zarządzenie Wójta zostało 

wydane wadliwie, w części powołania się na art. 82  ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, bo mieliśmy wątpliwości czy ten akt wykonawczy będzie potrzebny do uzyskania 

pożyczki. Natomiast kwota pożyczki ujęta w rozchodach roku 2006 została zdjęta z planu i 

wprowadzona do uchwały budżetowej na rok 2007, na tej samej sesji dnia 28.12.2006 r.  

Zatem Wójt zadziałał zgodnie z upoważnieniem RG, a uchwała budżetowa była pozytywnie 

zaopiniowana przez RIO. 

W związku z tym, że spływ środków z Unii Europejskiej nie jest dostosowany do rok u 

budżetowego zostało to  uregulowane specjalnym trybem postępowania, a w ostateczności 

zawartą umową.  

Zgodnie z powyższą umową spłata pożyczki nastąpiła bezpośrednio z budżetu Wojewody na 

rachunek pożyczki w BGK, co nastąpiło dnia 09.05.2007 r.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 13 lipca 2007 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym, Kolegium stwierdziło, co następuje: 

Jak jednoznacznie wynika z treści przywołanych w podstawie prawnej przepisów, w tym w 

szczególności art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zapis § 2 zarządzenia 

stanowiący, iż spłata pożyczki nastąpi  niezwłocznie po otrzymaniu środków pochodzących z 

funduszu Unii Europejskiej interpretować należy w kontekście daty 31 grudnia 2006 r. jak 

zakreślającej ostateczny termin spłaty pożyczki. Wskazuje na to brzmienie przywołanej 

regulacji art. 82, który stanowiąc w ust. 1 pkt 1 o możliwości zaciągnięcia pożyczki na 

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego stanowi jednoznacznie w ust. 2, iż zaciągnięte pożyczki z przeznaczeniem na 

powołany uprzednio cel podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym 

zostały zaciągnięte lub wyemitowane. 

Podnieść w tym miejscu należy, iż podstawą oceny prawnego charakteru zaciąganego przez 

Wójta zobowiązania są powołane przez niego w treści podstawy prawnej zarządzenia 

przepisy. Tym samym z uwagi na planowaną spłatę przedmiotowego zobowiązania w 

kolejnym roku budżetowym (co nastąpiło 09.05.2007 r.) oraz złożone w sprawie wyjaśnienia 

stanowiące, iż zarządzenie Wójta zostało wydane wadliwie, w części powołania się na art. 82  

ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stwierdzić należy, iż podjęcie przedmiotowego 

zarządzenia nastąpiło w oparciu o nieprawidłową legitymację prawną, co odnieść należy do 

przywołania art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 

Zarządzenie Wójta nr ZW/0152/47a/Fn25a/2006 Gminy Skarbimierz z dnia 30 października 

2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach prefinansowania zadania inwestycyjnego 

w 2006 r. w BGK O/Opole zostało podjęte jako akt wykonawczy do uchwały budżetowej 

Gminy Skarbimierz na 2006 r., stąd też z racji utraty z dniem 1 stycznia 2007 roku mocy 

obowiązującej uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na 2006 rok jak i 

aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie orzeczenie o nieważności zarządzenia w 

części wyżej opisanej uznać należy za bezprzedmiotowe.  

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu orzekło 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 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

                                                                                  Przewodniczący Kolegium 

 


