
UCHWALA NR 57/2009
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACffiJNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 1 października 2009 r.
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Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby podpis ę. .
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Janina Kopczyńska, Joanna Marczewska (sprawozdawca),

Ireneusz Piasecki

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 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. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późnozm.)

stwierdzić nieważność uchwały Nr XXV/45/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 września 2009 r. w sprawie
udzielenia przez gminę Pierzchnica poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne
w Drugni z powodu naruszenia art. 86 ust. l ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 z późno zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.)

Uchwała Nr XXV/45/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 września 2009 r. w sprawie udzielenia przez gminę
Pierzchnica poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni wpł)nęła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 11 września 2009 roku. Na podstawie art. 11 ust. I 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 którego Kolegium stwierdziło co

następuje:
W § l badanej uchwały Gmina Pierzchnica udzieliła poręczenia do wysokości 60.000 zł tytułem zabezpieczenia
s płaty kredytu bankowego zaciąganego w Banku Spółdzielczym w Chmielniku przez Stowarzyszenie Sportowo-

Kulturalne w Drugni przemaczonego na prowadzenie przedszkola w Drugni. Poręczenia udzielono do 31 sierpnia

2010 roku. Uchwała budżetowa Gminy Pierzchnica na 2009 rok nie zawierała kwoty poręczeń jakie mogą być

udzielone w 2009 roku. W związku z podjęciem badanej uchwały Rada Gminy nie dokonała żadnych zmian

w uchwale budżetowej w zakresie poręczeń. Natomiast zgodnie z art. 86 ustawy o finansach publicznych
jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń a łączna kwota poręczenia powinna zostać
określona w uchwale budżetowej. Ponadto z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy o samorządzie gminnym wynika, że



do wyłącznej wJaściwości rady gminy należy ustalenie maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez wójta

w roku budżetowym co również wskazuje na konieczność określenia w uchwale budżetowej przez organ
stanowiący kwoty poręczeń, które mogą być udzielone w 2009 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium postanowiło jak na wstępie.

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


