
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr    5/20/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 lutego 2009 r. 
 

 

Na  podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 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,) Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

s t w i e r d z a  

w uchwale nr XXIV/139/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej z dnia 19 grudnia 2008 r. naruszenie art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Usunięcie nieprawidłowości 

winno nastąpić w terminie do dnia 20 marca 2009 r. w sposób wskazany w uzasadnieniu. 

 

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

 

W dniu 6 lutego 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XXIV/139/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej z dnia 19 grudnia 2008 r., podjętą na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o 

samorządzie gminnym oraz art. 165 i art. 184 ustawy o finansach publicznych. W § 1 uchwały 

zwiększono przychody budżetu o kwotę 240.000 zł i zarazem zaplanowano wydatek w dziale 921 - 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki, w formie dotacji na 

remont budynku GBP w kwocie 240.000 zł. Zauważyć należy, iż na tożsamej sesji w dniu 28 

stycznia 2009 r. uchwałą nr XXIV/137/09 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego 

na pożyczkę dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach na sfinansowanie zadania pn. 

„Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach”.  

W pisemnych wyjaśnieniach datowanych na dzień 20 lutego 2009 r. Wójt Gminy podniósł, 

iż, „Zamiarem gminy było wprowadzenie do budżetu środków pozyskanych z kredytu na udzielenie 

pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach. W związku z powyższym na 

najbliższej sesji Rady Gminy Pakosławice w miesiącu marcu (przybliżony termin 16 marca 2009 r.) 

dokona się zmiany przedmiotowej uchwały.” Wyjaśnienia Wójta są spójne z decyzją podjętą przez 

Radę Gminy w uchwale nr XXIV/137/09. 

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 25 lutego 2009 r. przedstawiciel 

prawidłowo zawiadomionej gminy, nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 
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Stosownie do treści art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminny, radzie gminy przysługuje 

wyłączna kompetencja uchwalania budżetu, który w myśl art. 51 cytowanej ustawy, stanowi 

podstawę gminnej gospodarki finansowej. Zauważyć należy również, iż w tej samej jednostce 

redakcyjnej określono wyłączną kompetencję organu stanowiącego do zaciągania 

długoterminowych pożyczek i kredytów. Na sesji w dniu 28 stycznia 2009 r. Rada Gminy 

Pakosławice podjęła dwie uchwały zawierające rozbieżne rozstrzygnięcia co do przeznaczenia 

zaciąganego kredytu w kwocie 240.000 zł. W uchwale budżetowej przeznaczono przedmiotowe 

środki na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej natomiast w uchwale w sprawie zaciągnięcia 

kredytu zadecydowano o przeznaczeniu tychże środków na pożyczkę udzielaną Gminnej Bibliotece 

Publicznej. Z ustalonego stanu faktycznego, w szczególności wyjaśnień Wójta oraz treści uchwały 

nr XXIV/137/09 wynika jednoznacznie przeznaczenie środków z kredytu na pożyczkę dla Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Pakosławicach. W konsekwencji uznać należy, iż zaplanowanie po stronie 

wydatków budżetu gminy dotacji w kwocie 240.000 zł nieprawidłowo ujmuje środki pochodzące z 

kredytu na sfinansowanie zadania pn. ”Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Pakosławicach”, co narusza art. 184 ustawy o finansach publicznych. 

W tym stanie Kolegium wskazuje, iż usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić poprzez 

doprowadzenie do zgodności zapisów uchwały budżetowej adekwatnie do istoty rozstrzygnięcia 

organu stanowiącego. 

W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym art. 12  

ust. 2  ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 

 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 

 


