
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA

W  OPOLU

Uchwała nr  11/42/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 19 lipca 2005 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  (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) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie 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) Kolegium Regionalnej Izby Obrachun-

kowej w Opolu

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć

uchwały nr XXVIII/259/05 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 czerwca  2005 r. w sprawie

udzielenia poręczenia pożyczki z Funduszu Pracy z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i”

ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

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

W dniu 11 lipca 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę

nr XXVIII/259/05 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 czerwca  2005 r. w treści której, powo-

łując w podstawie prawnej m.in. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy o samorządzie gminnym

oraz  art. 52 ustawy o finansach publicznych, Rada Miejska udzieliła poręczenia pożyczki

do kwoty 134.400 zł udzielonej  przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku na rzecz Spół-

dzielni Socjalno – Usługowo – Handlowo – Produkcyjnej w Byczynie z przeznaczeniem

na utworzenie nowych miejsc pracy do dnia 30 września 2006 r.

 Jak wynika z wyjaśnień Burmistrza przedłożonych pismem FN-3014/9/2005 z dnia

14  lipca br.,  decyzja Rady o udzieleniu poręczenia ma ścisły związek ze zmianą uchwały bu-

dżetowej na 2005 r., dokonaną na tej samej sesji Rady uchwałą nr XXVIII/258/05, polegającą

na ustaleniu maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych  przez Burmistrza w roku

budżetowym do kwoty 134.400 zł. Ponadto, odnosząc się do zadań gminy, z jakimi należy wią-

zać decyzję Rady o udzieleniu poręczenia ww. Spółdzielni, Burmistrz wskazał na zadania własne

gminy w zakresie pomocy społecznej, o których mowa  w art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy o samorzą-

dzie gminnym, tj.  rozwój spółdzielni socjalnej osób o niskich kwalifikacjach i wieku przedeme-

rytalnym, w celu zapobieżenia rosnącemu bezrobociu poprzez utworzenie nowych miejsc pracy.



W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje.

Zgodnie z  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy o samorządzie gminnym,  do wyłącznej wła-

ściwość rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekracza-

jących zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości  pożyczek  i

poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym. Natomiast art. 52  ustawy o finansach

publicznych stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń, z uwzględ-

nieniem przepisów ustawy, łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budże-

towej, a poręczenia są terminowe i udzielane do określonej kwoty.

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy o samorządzie gminnym,  który określa wyłączną

właściwość rady gminy do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekracza-

jących zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości  poręczeń

udzielanych przez wójta w roku budżetowym, nie może stanowić podstawy prawnej uchwały

nr XXVIII/259/05 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 czerwca  2005 r.  Cytowany przepis

ustawy należy wiązać ściśle z wyłączną kompetencją rady do określenia jedynie maksymalnej

wysokości poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym. Zdaniem Kolegium, rada

gminy może udzielić poręczenia długoterminowego na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o finan-

sach publicznych oraz art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, ale uchwała rady o poręcze-

niu musi być poprzedzona określeniem w uchwale budżetowej łącznej kwoty poręczeń. Rada

Miejska w Byczynie nie określiła w uchwale budżetowej na 2005 r. łącznej kwoty poręczeń.

Jak wynika z treści uchwały nr XXVIII/258/05  z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian

w budżecie na 2005 r., Rada Miejska w Byczynie ustaliła maksymalną wysokość pożyczek i po-

ręczeń udzielanych  przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 134.400 zł.

Tym samym, określenie przez Radę kwoty, czasu i celu  poręczenia oraz podmiotu, które-

mu to poręczenie jest udzielane, po wcześniejszym ustaleniu wysokości poręczeń udzielanych

przez wójta w roku budżetowym,   wykracza poza normę art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy o sa-

morządzie gminnym i jest nieuprawnioną ingerencją Rady w wyłączną  kompetencję Burmistrza.

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 Admini-

stracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


