
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  4/ 11 /2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 10 lutego 2010 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; 

nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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; z 2009 r. nr 157, poz. 

1241) 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. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241), 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XL/350/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2009 r.  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z powodu naruszenia art. 83 ust. 1  

w związku z art. 165 ust. 1 i 3 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 11 stycznia 2010 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XL/350/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w której przywołując w podstawie prawnej m.in. 

legitymację art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 168 ust. 1  

i ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych, 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowił o zaciągnięciu 

długoterminowego kredytu w kwocie 7.724.107 zł z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompowniami dla miasta Lewin 

Brzeski”. Zgodnie z postanowieniem § 6 wymieniona uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na 10 lutego 2010 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się.  

W dniu posiedzenia Kolegium Izby doręczono wyjaśnienia Gminy, zgodnie z którymi  

zaciągany uchwałą nr XL/350/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 

2009 r. kredyt długoterminowy, dotyczy inwestycji ujętej w budżecie Gminy na 2010 r. 

przyjętego uchwałą nr XL/343/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 

2009 r. Kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

i rurociągu tłoczonego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski” w łącznej kwocie 

7.724.107 zaciągany będzie w transzach w roku 2010 i 2011, przy czym w planie przychodów 
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na rok 2010 zaplanowano przychody z tego tytułu w wysokości 3.868.050 zł, a pozostała  

w wysokości 3.856.057 zł, zgodnie z wieloletnim Programem Inwestycyjnym stanowiącym 

zał. nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2010 zostanie ujęta w planie przychodów na 2011 

rok. Dalej Gmina zadeklarowała sprostowanie uchwały na najbliższej sesji. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia art. 83 ust. 1 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 przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej 

jednostki samorządu terytorialnego. Zatem jak wynika z powyższego możliwość podjęcia 

uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu czy pożyczki zasadniczo zdeterminowana jest 

wymogiem uprzedniego sytuowania w uchwale budżetowej planowanych przychodów  

i związanych z nimi wydatków. Uchwała budżetowa stanowi bowiem podstawę gospodarki 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym (art. 165 ust. 3 ustawy  

o finansach publicznych).  

 

Jak wynika z zapisów uchwały nr XL/343/2009  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 

29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok wielkość planu 

przychodów budżetu zakreśla kwota 13.582.250 zł identyfikowana z przedmiotem (§ 955 

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 1.565.163 zł oraz § 952 

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 

12.017.087 zł. Ponadto ustalono, że  w budżecie gminy na 2010 r. wydatek związany  

z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompowniami dla 

miasta Lewin Brzeski w Dziale 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód  

(zał. 2 – Wydatki majątkowe oraz zał. nr 7a – Plan Nakładów inwestycyjnych na 2010 r.  

i zał. 10 - Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Lewin Brzeski) zaplanowano w wysokości 

3.868.050 zł.      

 

Tym samym w ocenie Kolegium RIO w Opolu podjęcie przez Radę Miejską w Lewinie 

Brzeskim w dniu 29 grudnia 2009 r. uchwały nr XL/350/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w wysokości 7.724.107 zł nastąpiło z istotnym naruszeniem art. 83 ust. 1 

w zw. z art. 165 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, bowiem 

jak ustalono wynikająca z uchwały wielkość zaciąganego zobowiązania nie znajduje pokrycia 

w planie przychodów oraz związanych z nim wydatków określonych w uchwale budżetowej 

na 2010 rok. Oceny tej nie zmieniają przytoczone wyżej wyjaśnienia i deklaracje Gminy. 

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 

 


