
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  
 

Uchwała nr 21/45/2010 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 6 października 2010 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 jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz. 

577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; 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; z 2009 r. nr 157, poz. 1241) 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, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 

167, poz. 1759; z 2005 r. DzU nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. DzU nr 17, poz. 

128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 

2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU 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 197/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów  z dnia 2 września 2010 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa 

budynku gimnazjum w Radłowie” wobec naruszenia art. 211 w związku z  art. 89 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

 

 

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

Stosownie do brzmienia art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w dniu 10 września 2010 r. przedłożono 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę nr 197/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia  

2 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne 

pod nazwą „Rozbudowa budynku gimnazjum w Radłowie”. 

W uchwale, przywołując art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy o 

samorządzie gminnym oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy 

postanowiła w § 1 zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2011, do kwoty 500.000,00 zł (słownie: 

pięćset tysięcy złotych), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa 

budynku gimnazjum w Radłowie. 

Pismem nr BF.II.3054-9/2010 z dnia 17 września 2010 r. Wójt Gminy Radłów złożył 

wyjaśnienia, w których poinformował m.in. iż:  Pożyczka ma być zaciągnięta w roku 2011 na 

zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku gimnazjum w Radłowie”, które rozpoczęto w 

roku bieżącym, zakończenie przewiduje się na dzień 15.08.2011 r. W ramach tej rozbudowy 
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zostanie zmodernizowana kotłownia w budynku gimnazjum i na to zadanie zostanie 

zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Opolu. WFOŚiGW określił listę zadań priorytetowych na 

rok 2011 i Gmina Radłów znalazła się na tej liście w dziale III Ochrona Powietrza pod 

pozycją 13. Wniosek na tę pożyczkę należy złożyć w bieżącym roku, głównym załącznikiem do 

wniosku jest uchwała Rady Gminy o zaciągnięciu takiego zobowiązania. 

Rada Gminy Radłów podjęła tę uchwałę, ponieważ kończy się kadencja tej Rady, a właśnie 

radni tej kadencji zdecydowali o tak ważnej inwestycji dla Gminy”. 

 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego, prawidłowo 

zawiadomionej, nie stawił się. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z art. 211 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu 

terytorialnego  jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej 

jednostki. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej w danym roku 

budżetowym, w tym podstawę do zaciągania pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 89 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  

Stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu 

terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów; 

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej. 

 Żadna z powołanych norm, jak i ustalony stan faktyczny identyfikowany z regulacjami 

uchwały nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy na 2010 r.,  nie upoważnia organu stanowiącego do zaciągania 

zobowiązań długoterminowych  dotyczących przyszłego budżetu na 2011 r. 

 Uchwała organu stanowiącego, oparta, jak wynika z powołanej podstawy prawnej, 

 o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, nie znajduje odzwierciedlenia w 

postanowieniach Rady znajdujących się w § 1. Jakkolwiek bowiem zaciągnięcie 

zobowiązania organ stanowiący wiąże z finansowaniem planowanego deficytu budżetu, 

postanowienia cyt. § 1 odnoszą się nie do roku 2010 ale do roku 2011. 

 Podniesione nieprawidłowości, zdaniem Kolegium,  w sposób istotny naruszają 

wskazane  przepisy art. 211 i art. 89 ustawy o finansach publicznych w związku z czym 

postanowiono 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 

 

 


