
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr 13/46/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
z dnia 14 maja 2009 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. 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)  
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

 

uchwały nr 1/2009 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny  
z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie umorzenia poŜyczki dla Fundacji Górna Prosna  
w Rudnikach z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 43 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 
ze zm.).  
 

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

 
W dniu 14 kwietnia 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr 1/2009 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny  
z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie umorzenia poŜyczki dla Fundacji Górna Prosna  
w Rudnikach. Przedmiotową uchwałą Zgromadzenie Związku postanowiło w § 1 o wyraŜeniu 
zgody na umorzenie części niespłaconej poŜyczki dla Fundacji Górna Prosna w Rudnikach  
w kwocie 16.000,00 zł. Jako podstawę prawną wskazano art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i ustawy  
o samorządzie gminnym oraz § 27 Statutu Związku. 

Pismem Nr ZP/0713/23/09 z dnia 11 maja 2009 r. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, Ŝe: 
poŜyczka dla Fundacji Górna Prosna została umorzona na podstawie podjętej odrębnej 
uchwały nr 1/2009 z dnia 31.03.2009 r. przez Zgromadzenie Związku w sprawie umorzenia 
poŜyczki. 

Zgromadzenie Związku wcześniej nie podjęło stosownej uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia naleŜności pienięŜnych, do których nie 
stosuje się przepisów ordynacji podatkowej. Sprawa umorzenia poŜyczki dla Fundacji Górna 
Prosna została potraktowana jednostkowo i w przyszłości nie będzie Ŝadnej innej podobnej 
temu sprawy. 
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Umorzenie zostało podyktowane waŜnym interesem dłuŜnika, poniewaŜ Fundacja 
utrzymuje się tylko ze środków pozyskanych z funduszy unijnych na realizację określonych 
projektów. Środki przekazane są w transzach po zrealizowaniu projektu ze znacznym 
opóźnieniem  

Zarówno Związek jak i Fundację tworzą te same gminy, tj. Praszka, Gorzów Śl., Rudniki 
Radłów i Byczyna. Fundacja działa tylko i wyłącznie na rzecz samorządów będących 
członkami Związku. Ideą utworzenia Fundacji była moŜliwość większego pozyskania środków 
z funduszy unijnych w ramach programu Leader+ na rozwój turystyki i aktywizację lokalnych 
grup działania. 

Jednocześnie jak wynika z wyjaśnień złoŜonych Wojewodzie Opolskiemu pismem z dnia 
27 kwietnia 2009 r.- w związku z równoczesnym przesłaniem przez Zarząd Związku uchwały 
nr 1/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w/w organowi do badania, a przekazanych wraz z uchwałą 
wg. właściwości pismem nr NK.III-IM-0717-86/09 Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Wydział Nadzoru i Kontroli – (…) dokumentem potwierdzającym udzielenie poŜyczki jest 
umowa poŜyczki zawarta w dniu 14.01.2007 r. W umowie poŜyczki w § 3 ust. 5 i 6 zawarty 
jest zapis następującej treści: „PoŜyczka moŜe być umorzona w części pod warunkiem, Ŝe co 
najmniej połowa jej kwoty zostanie spłacona. Umorzenie jest dopuszczalne w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, tj. gdy sytuacja finansowa poŜyczkobiorcy uległa znacznemu 
pogorszeniu w porównaniu z sytuacją w momencie podpisania umowy”. Warunek ten został 
spełniony przez Fundację, gdyŜ Fundacja spłaciła poŜyczkę w kwocie 84.000 zł (...). 

 
Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel Związku prawidłowo zawiadomionego nie stawił 
się.  
 
W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez 
organ nadzoru, iŜ stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 
prawo w konsekwencji moŜe implikować orzeczenie w całości lub w części jej niewaŜności 
bądź teŜ wskazanie nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 
orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego naleŜy, iŜ do rodzajów naruszeń przepisów 
skutkujących niewaŜnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 
naleŜy 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). 

Wstępnie podnieść naleŜy, iŜ przywołanie w podstawie prawnej podjętej uchwały art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy o samorządzie gminnym nie stanowi dla Zgromadzenia Związku 
normy kompetencyjnej do umorzenia udzielonej poŜyczki. Stosownie do brzmienia art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy naleŜy podejmowanie 
uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
dotyczących ustalania maksymalnej wysokości poŜyczek i poręczeń udzielanych przez wójta 
w roku budŜetowym. PowyŜszy przepis bezsprzecznie dotyczy bowiem kompetencji organu 
stanowiącego do ustalania organowi wykonawczemu maksymalnej kwoty poŜyczek  
i poręczeń udzielanych w roku budŜetowym. Nie moŜe zatem stanowić podstawy do 
wyraŜenia przez Zgromadzenie Związku decyzji o umorzeniu poŜyczki.  

W tym miejscu naleŜy równieŜ wskazać, iŜ powoływany w uchwale § 27 Statutu 
Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny dotyczy postanowień odnoszących się do 
przewodniczącego Zarządu i stosowania wobec przewodniczącego w sprawach 
nieuregulowanych w Statucie przepisów dotyczących Wójtów i Burmistrzów. 
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Przepis ten nie stanowi zatem podstawy do podjęcia przez Zgromadzenie Związku uchwały, 
którą podpisuje Przewodniczący Związku. 

Wskazać równieŜ naleŜy, iŜ stosownie do w/w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest niewaŜna. Jakkolwiek art. 18 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym, określa generalną kompetencję organu stanowiącego do 
załatwiania wszystkich spraw pozostających w zakresie działania gminy (Związku), to jednak 
tenŜe przepis kompetencyjny nie moŜe stanowić jedynej i samodzielnej podstawy wydania 
aktu, w szczególności w sytuacji, kiedy reguły rozstrzygania określonych spraw zostały 
ustalone innymi przepisami ustawowymi. Świadczy o tym stwierdzenie zawarte w cyt. 
przepisie kompetencyjnym in fine: „(...) o ile ustawy nie stanowią inaczej”. Takie szczególne 
reguły, które muszą być respektowane przez organy stanowiące, zawarte zostały m.in.  
w ustawie o finansach publicznych.  

Tym przepisem jest art. 43 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym w 
przypadkach uzasadnionych waŜnym interesem dłuŜnika lub interesem publicznym 
naleŜności pienięŜne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, 
przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogą 
być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 43 ust. 
2 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
określa wcześniej szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, 
oraz wskazuje organ lub osobę do tego uprawnioną. PowyŜsze normy zawarte w w/w 
przepisach formułują przesłanki stosowania wymienionych ulg oraz obligują organy 
stanowiące jednostek samorządowych do określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
ich udzielania oraz organów lub osób do tego uprawnionych. Podjęcie tej uchwały jest w 
świetle ustawy o finansach publicznych obligatoryjne.  

Organ stanowiący ma zatem wyłączną kompetencję i obowiązek do ustalenia zasad  
i trybu udzielania ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych, a nie do podejmowania decyzji  
w sprawie zastosowania jednorazowej, określonej ulgi (w tym umorzenia naleŜności 
cywilnoprawnej z tytułu udzielonej poŜyczki) do konkretnych naleŜności przysługujących 
Związkowi bez wcześniejszego określenia zasad i wskazania konkretnego podmiotu.  
 

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 

 
 
 
 

 


