
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr    5/19/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 lutego 2009 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 (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 

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 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, 

poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, 

nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr XXIV/137/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego z powodu naruszenia art. 165  ust. 3 ustawy z dnia 30 

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

 

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/137/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego, podjętą na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ustawy o 

samorządzie gminnym oraz art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych. 

W § 1 uchwały 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 § 2 uchwały określono kwotę kredytu w wysokości 

240.000 zł oraz ustalono formę zabezpieczenia – weksel in blanco. 

Zauważyć należy, iż w uchwalonym przez Radę Gminy Pakosławice na sesji w dniu 19 

grudnia 2008 r. budżecie gminy nie planowano przychodów z tytułu pożyczek bądź kredytów. 

Dopiero na sesji w dniu 28 stycznia 2009 roku uchwałą nr XXIV/139/09 wprowadzono do budżetu 

gminy w § 952 przychody z tytułu kredytów w kwocie 240.000 złotych 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. W budżecie nie zaplanowano 

natomiast jakichkolwiek rozchodów z tytułu udzielonej pożyczki.  

W pisemnych wyjaśnieniach datowanych na dzień 20 stycznia 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”. 
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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: 

 

Stosownie do brzmienia art. 165 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, uchwała budżetowa 

stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym. 

Przez prowadzenie gospodarki finansowej rozumieć należy również podejmowanie decyzji w 

sprawie zaciągania pożyczek i kredytów. Stąd zapisy uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

winny korespondować zarówno z wielkością zaplanowanych w budżecie przychodów, jak i 

przeznaczeniem zaciąganego kredytu.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, iż przeznaczenie środków z tytułu kredytu na pożyczkę 

niezaplanowaną w rozchodach budżetu gminy istotnie narusza dyspozycję art. 165 ust. 3 ustawy o 

finansach publicznych i skutkuje orzeczeniem nieważności przedmiotowej uchwały. 

Niezależnie od powyższego Kolegium wskazuje, iż w uchwale o zaciągnięciu kredytu Rada 

nie zdecydowała o terminie spłaty zobowiązania, który to termin stanowi przedmiotowo istotny 

element treści czynności prawnej zaciągnięcia kredytu. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na 

zasadzie art. 85 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 

 


