
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU 

Uchwała nr    15/55/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 26 września 2006 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 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 

113, poz. 984, 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; z 2006 r. nr 17, poz. 128) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a    n i e w a ż n o ś ć  

uchwały Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle nr L/684/06 z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie 

poręczenia przez Gminę Kędzierzyn – Koźle zapłaty weksla in blanco wystawionego przez 

Kędzierzyńsko – Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. tytułem zabezpieczenia kredytu z 

powodu naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(DzU nr 249, poz. 2104; zm. DzU nr 169, poz. 1420; z 2006 r. nr 45, poz. 319). 

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

W dniu 7 września 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle nr L/684/06 z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie 

poręczenia przez Gminę Kędzierzyn – Koźle zapłaty weksla in blanco wystawionego przez 

Kędzierzyńsko – Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. tytułem zabezpieczenia kredytu, w 

której treści powołując w podstawie prawnej m.in. legitymację art. 86 ustawy o finansach 

publicznych postanowiono o udzieleniu poręczenia zapłaty weksla in blanco wystawionego 

przez Kędzierzyńsko – Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. tytułem zabezpieczenia kredytu 

w kwocie 600.000 zł.  Poręczenie obejmuje zobowiązanie do zapłaty kwoty nie większej niż 

kwota 680.000 zł na okres do czasy spłaty kredytu tj. do dnia 30.09.2007 r.  

Ustalono także, iż źródłem sfinansowania ewentualnego zobowiązania określonego w uchwale 

będą wpływy z podatku od nieruchomości. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia 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, jak zawarto w treści dyspozycji ust. 1 

powołanej regulacji, określana jest w uchwale budżetowej. Jak wynika z ustalonego stanu 

faktycznego kwota poręczenia udzielonego przez Radę Miasta Kędzierzyn - Koźle w 

wysokości ogółem 680.000 zł nie znajduje umocowania w treści uchwały nr XLII/555/05 z 

dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta  Kędzierzyn - Koźle na 2006 

rok (z późn. zm.).  
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Tym samym uznać należy, iż przedmiotowa uchwała nr L/684/06 Rady Miasta 

Kędzierzyn - Koźle z dnia  24 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia poręczenia 

wekslowego jest niezgodna z cyt. uprzednio art. 86 ust 1 ustawy o finansach publicznych. 

Tym samym zgodnie z normatywną zasadą wyrażoną w dyspozycji art. 165 ust. 3 ustawy o 

finansach publicznych, zgodnie z którą uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego, podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie 

udzielenia poręczenia kredytu winno znajdować stosownie do brzmienia art. 86 cyt. ustawy 

uprzednie umocowanie w zapisach zawartych w uchwale budżetowej miasta na 2006 rok.  

 

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 


