
Uchwała Nr 23 f 2009
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 4 marca 2009 roku <'Ą Po
1Vv112~
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Wysłano dn .

l.dz /Pgr. .
podpis ..Git).:.... .

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk -sprawozdawca,
Janina Kopczyńska, Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura,

na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 7 października 1992r, o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późno zm) oraz art. 91 ust 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późno zm).

postanawia
stwierdzić nieważność uchwały Nr XXXI/133/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia
2 lutego 2009 roku, w sprawie podjęcia zobowiązań w zakresie wcześniejszej spłaty
zobowiązań na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z powodu braku
podstaw prawnych do jej podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 6 lutego 2009 r do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół Zamiejscowy
w Sandomierzu wpłynęła uchwała Nr XXXI/133f09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 2
lutego 2009r w sprawie podjęcia zobowiązań w zakresie wcześniejszej spłaty zobowiązań na
rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r
Nr 55, poz. 577 z późno zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym.
W § 1 pkt 1 przedmiotowej uchwały Rada Gminy w Obrazowie wyraziła zgodę na
wcześniejszą spłatę zobowiązań Gminy Obrazów na rzecz Ekologicznego Związku Gmin
Dorzecza Koprzywianki i zabezpieczenia na ten cel w budżecie 2010 roku środków
finansowych w kwocie 105.151,85 zł. W pkt 2 jako źródło pokrycia wf w zobowiązania
wskazano dochody budżetowe Gminy Obrazów.
Kolegium stwierdziło iż brak jest podstaw prawnych do podjęcia przez organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego uchwały w zakresie wcześniejszej spłaty zaciągniętych
zobowiązań. Zgodnie z art. 35 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 z późno zm) wydatki publiczne
powinny być dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej
zaciągniętych zobowiązań. Brak jest podstaw prawych dających Radzie Gminy podstawę do
podejmowania uchwał w sprawie wcześniejszej spłaty zobowiązań niż wynikająca z
wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W uchwale nie wskazano rodzaju zobowiązania które
ma być spłacone we wcześniejszym terminie.
Wskazane przez Radę Gminy źródło pokrycia zobowiązań jest niezgodne z uregulowaniami
zawartymi wart. 58 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 3 ustawy o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie bowiem z art. 58 ust 1 ustawy o
samorządzie gminnym, uchwały dotyczące zobowiązań finansowych powinny wskazywać



źródła dochodów z których zobowiązania te zostaną pokryte. Źródła dochodów (z podziałem
na dochody obligatoryjne i fakultatywne) wskazane zostały natomiast wart. 3 ustawy o
dochodach jednostek samorządy terytorialnego jako;
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.
W art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskazane zostały źródła
dochodów określając je ogólnie i wskazując imiennie.
W ocenie Kolegium nie można uznać za wskazanie źródła pokrycia zobowiązania zapisu

zawartego w § 1 pkt 2 uchwały, określającego iż źródłem tym będą ogólnie dochody
budżetowe gminy.
Ponadto Kolegium zwraca uwagę, iż wskazanie w podstawie prawnej uchwały art. 18 ust 2
pkt 9 lit e ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do właściwości rady należy
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego
zarządu dotyczących zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów
przekraczających granicę ustaloną corocznie w budżecie, nie powinno mieć zastosowania w
badanej uchwale. Z treści badanej uchwały wynika bowiem że dotyczy ona zobowiązania
już zaciągniętego względem Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki nie zaś
zobowiązania które ma zostać zaciągnięte na remonty czy inwestycje.

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje
w terminie 30 dni od daty doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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