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Uchwala Nr 4112009
ZA POTWIEHDZENIEM

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach ODBIORU
z dnia 10 czerwca 2009 r.

w sprawIe stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/232/09 Rady Gminy w Pawłowie

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

na podstawie art. 11 ust. l pkt 3 i art. 18 ust. l pkt l ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w wyniku
badania uchwały Nr XXX/232/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 maja 2009 roku w
sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego

postanawia

stwierdzić nieważność uchwały Nr XXX/232/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 maja 2009
roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego z powodu
naruszenia art. 82 ust. l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z późno zm.)

Uchwała Nr XXX/232/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego doręczona została do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 13 maja 2009 roku i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt
3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych objęta została postępowaniem nadzorczym.
W wyniku badania w/w uchwały Kolegium RIO w Kielcach stwierdziło, co następuje:
Rada Gminy w Pawłowie postanowiła o upoważnieniu Wójta Gminy Pawłów do zaciągnięcia
w BGK pożyczki w łącznej kwocie 3.243.431 zł na pokrycie kwoty refundacji z
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szerzavvy". Środki
pożyczki uruchomione zostaną w 20 l O roku.
Zadanie inwestycyjne, którego dotyczy w/w pożyczka zostało określone w uchwale
budżetowej Gminy Pawłów na 2009 r. w załączniku pn. "Limity na wieloletnie programy
inwestycyjne" z przewidywanym okresem realizacji w latach 2005 - 2010.
Z powyższego załącznika wynika, że w 2009 roku zadanie inwestycyjne pn .. ,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szerzawy" będzie finansowane wyłącznie z dochodów
własnych gminy. Natomiast pożyczka, o której mowa w badanej uchwale dotyczy budżetu
roku 2010 gdyż na ten rok przypadać ma jej uruchomienie. Oznacza to, iż brak jest podstaw, o
których mowa art. 82 ust. l pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do zaciągnięcia w 2009
roku w/w pożyczki. Z tego powodu Kolegium RIO w Kielcach orzekło jak w sentencji.
Ponadto Kolegium wskazuje, że z przywołanego w podstawie prawnej w/w uchwały art. 18
ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. l 2001 r. Nr ·142
poz. 1591 ze zm. ) wynika kompetencja organu stanowiącego do zaciągania
długoterminowych pożyczek i kredytów anie do upoważniania w tym zakresie Wqjta. Wójt



po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o zaciągnięciu długookresowej pożyczki czy też
kredytu może z mocy prawa ( art. 194 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) podejmować
czynności cywilno - prawne prowadzące do zawarcia umowy pożyczki czy kredytu. Nadto
nie istnieje wskazany w podstawie prawnej art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach
publicznych.

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