
 REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

Uchwała nr    6/27/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 kwietnia 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 2001r. 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 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; 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 nr XLV/285/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, 

− uchwały nr XLVI/287/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XLV/285/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2006 r.  

z powodu naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z § 14 ust. 1 i 2 

uchwały nr XL/257/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2006 rok (z późn. zm.) oraz art. 83 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

 

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

 

W dniu 7 kwietnia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XLV/285/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

krótkoterminowego, w której treści na podstawie legitymacji art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 

1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 82 ust. 1 pkt 1 i art. 83 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych postanowiono o: 

− (§ 1) zaciągnięciu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym w wys. 1.000.000 zł na 

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Paczków w 2006 

roku, 

− (§ 2) ustaleniu źródła spłaty zaciągniętego kredytu wraz z  odsetkami wskazując je jako 

dochody budżetu Gminy Paczków w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, 

− (§ 3) wyborze kredytodawcy – Banku Zachodnim WBK S.A. I Oddział w Paczkowie 

prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy Paczków,  

− (§ 4)  terminie spłaty kredytu wraz z odsetkami – 2006 rok oraz o sposobie zabezpieczenia 

spłaty zobowiązań – weksel in blanco. 

W dniu 7 kwietnia 2006 r. (potwierdzone 12.04.2006 r.) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu doręczono uchwałę nr XLVI/287/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 7 kwietnia 2006 r. 
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w sprawie zmiany uchwały nr XLV/285/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2006 r., 

w której przytaczając w podstawie prawnej uprzednio przywołane przepisy  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 

„c” i art. 58 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 82 ust. 1 pkt 1 i art. 83 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych postanowiono o nowelizacji § 2 uchwały XLV/285/06 

Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2006 r. nadając mu brzmienie: „źródłem spłaty 

zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami oraz weksla in blanco będą dochody budżetu Gminy 

Paczków w Dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa”. 

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczone na dzień 13 kwietnia 2006 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Wstępnie wskazać należy, iż przytoczona w podstawach prawnych badanych uchwał 

legitymacja art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 

przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i 

kredytów w kontekście ich przedmiotu zakreślonego materią zaciągnięcia kredytu 

krótkoterminowego – spłacanego wraz z odsetkami w 2006 roku – nie podlega aprobacie z uwagi 

na możliwość wskazania nieprawidłowej identyfikacji charakteru zaciągniętego zobowiązania.   

Przyjmując zatem, iż przedmiotowe uchwały zostały podjęte w sprawie zaciągnięcia kredytu 

krótkoterminowego (na co wskazuje zarówno ich przedmiot, okres spłaty jak i przywołana w 

podstawie prawnej dyspozycja art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) odnotować 

należy, iż zgodnie z art. 83 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych suma zaciągniętych kredytów 

i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.  

82 ust. 1, nie może przekraczać kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu 

terytorialnego. W kontekście powyższego przywołać należy postanowienia uchwały nr XL/257/05 

Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Paczków na 2006 rok (z późn. zm.), które wg stanu na dzień 31 marca 2006 r. określają 

prognozowane przychody (§ 952 klasyfikacji budżetowej) w wys. 3.889.293 zł. Ponadto w § 14 ust. 

1 i 2 powołanej uchwały (w brzmieniu określonym § 2 uchwały nr XLIV/275/06 z dnia 2 marca 

2006 r.) zawarto regulacje odpowiednio stanowiące, iż: 

− maksymalna wysokość kredytów (pożyczek) krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza 

Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy nie 

może przekroczyć kwoty 2.000.000 zł. 

− maksymalna wysokość zobowiązań wekslowych zaciąganych przez Burmistrza Gminy Paczków 

w celu zabezpieczenia kredytów (pożyczek), o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 

kwoty 2.000.000 zł. 

Zakres powyższej regulacji § 14 znajduje normatywne uzasadnienie w dyspozycji art. 18 ust. 2 pkt 

9 lit. „d” ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 

zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych 

zaciąganych przez wójta (burmistrza) w roku budżetowym. Zdaniem Kolegium za ustalony w 

literaturze  przedmiotu (np. A. Agopszowicz, Z. Gilowska Ustawa o gminnym samorządzie 

terytorialnym, Warszawa 1999, s. 157) uznać należy pogląd, zgodnie z którym „ustalenie przez 

radę gminy maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd 

(burmistrza) w roku budżetowym oznacza, że kompetencje stanowiące rady przechodzą w tym 

zakresie na zarząd”. 

Tym samym w świetle zapisów uchwały budżetowej Gminy Paczków na 2006 rok suma 

zaciągniętych kredytów i pożyczek w niej określona związana jest ze sferą decyzyjną: 
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− Rady Gminy Paczków do zaciągnięcia kredytów (pożyczek) długoterminowych w wys. 

3.889.293 zł (§ 952 klasyfikacji budżetowej), 

− Burmistrza Gminy Paczków do zaciągania kredytów (pożyczek) krótkoterminowych w 

maksymalnej wysokości 2.000.000 zł na cele określone art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych.  

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru, 

iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konsekwencji 

może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź też wskazaniem 

nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego 

Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością 

uchwały organów gminy zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do 

podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, 

przepisów Prawa materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących 

procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok 

NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). W tym stanie podjęcie przez Radę Miejską w 

Paczkowie uchwał:  

− nr XLV/285/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu krótkoterminowego, 

− nr XLVI/287/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XLV/285/06 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30 marca 2006 r., 

narusza sferę wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego związaną z wyłączną 

kompetencją organu wykonawczego gminy do wykonywania budżetu, co implikuje stwierdzeniem 

niezgodności z dyspozycją art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z § 14 ust. 1 i 

2 uchwały nr XL/257/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2006 rok (z późn. zm.). 

Przedmiotowe uchwały Rady Gminy w Paczkowie nie mogą również znajdować legitymacji w 

odniesieniu do określonej w treści Działu II „Państwowy dług publiczny”, Rozdział 4 „Ogólne 

zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów 

publicznych” dyspozycji art. 83 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, bowiem 

jak uprzednio wykazano w uchwale budżetowej Gminy Paczków na 2006 rok nie określono 

wielkości kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 

nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 

stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

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 

 

 

 

 


