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Uchwała Nr 3112009 /
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 25 marca 2009 r.

Przewodniczący:
Członkowie :

Henryk Rzepa - Prezes Izby
Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Janina Kopczyńska, Joanna

Marczewska (sprawozdawca), Ewa Midura, Ireneusz Piasecki

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późno zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w wyniku badania uchwały
Nr XXVIII1160/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na udzielenie krótkoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia "Wiśliczanie"

postanawia
wskazać w badanej uchwale naruszenie prawa tj. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.)

Uzasadnienie
Uchwała Nr XXVIIII160/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie krótkoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia "Wiśliczanie"
wpłynęła 27 lutego 2009 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późno zm.) została objęta postępowaniem
nadzorczym.
W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium ustaliło i zważyło, co następuje:
Rada Gminy powołując się na przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy o samorządzie gminnym
podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na udzielenie z budżetu Gminy Wiślica
krótkoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia "Wiśliczanie" w kwocie 13.000 zł z
przeznaczeniem na zapłatę wymagalnych zobowiązań za dostawy i usługi realizowane w
ramach Programu Integracji Społecznej komponentu Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich.
Przepis ustawy o samorządzie gminnym przywołany w podstawie prawnej badanej uchwały
stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie
ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku
budżetowym. Ponadto zdaniem Kolegium żaden przepis prawa nie uprawnia organu
stanowiącego do "wyrażania zgody" na udzielenie pożyczki.
Gmina Wiślica w dniu podjęcia przedmiotowej uchwały nie posiadała uchwały o uchwaleniu
budżetu na 2009 rok, a więc organ stanowiący nie określił maksymalnej kwoty pożyczek,
które mogą być udzielane w roku budżetowym.
Przedstawiciel Gminy na posiedzeniu Kolegium wyjaśniał okoliczności podjęcia przez Radę
Gminy przedmiotowej uchwały. Ponadto poinformował Kolegium, że udzielona pożyczka
została już spłacona.
Kolegium mając na uwadze dokonaną spłatę udzielonej pożyczki postanowiło, iż jako organ
nadzoru ma obowiązek zwrócić uwagę Gminie, iż podjęcie samoistnej uchwały w



przedmiocie udzielania pożyczek przez Gminę, w sytuacji braku uchwały budżetowej,
narusza obowiązujący porządek prawny, co miało miejsce w tym przypadku.
Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Orzekło jak w sentencji.

Przygotowała:
J.Marc~e'1lska
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