
UCHWAŁA NR 12/2010  

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH  

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

 

Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby 

 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna

Marczewska – sprawozdawca, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki 

 

podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 i 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) w wyniku badania

uchwały Nr XXXIX/5/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

postanawia

 

stwierdzić  nieważność  badanej uchwały Rady Miejskiej z powodu naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  

Uzasadnienie

 

Uchwała Nr XXXIX/5/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wpłynę ła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 29 stycznia 2010 roku i na

podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych została objęta

postępowaniem nadzorczym.  

W przedmiotowej uchwale Rada Miejska postanowiła o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę  kanalizacji sanitarnej

z przykanalikami, pompowniami ścieków dla miejscowości Suków gmina Daleszyce” w kwocie

3.500.000 zł  do zaciągnięcia w latach: 2010 – 1.500.000 zł, 2011 – 1.000.000 zł i w 2012 roku

1.000.000 zł. Powyższa uchwała podjęta została na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na

podstawie art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych suma

zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych,

o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, nie może przekroczyć

kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. W uchwale Nr

XXXIX/1/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2010 rok określone zostały przychody budżetu w wysokości

4.806.169 zł  w tym z tytułu kredytów w wysokości 4.000.000 zł i z tytułu wolnych środków jako

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 806.169 zł .  W budżecie zaplanowane zostały

rozchody w wysokości 4.190.003 zł. Zgodnie z limitami zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

określonych w § 10 uchwały budżetowej Gminy przychody budżetu w wysokości 4.000.000 zł

z zaciąganych kredytów zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

zaciągniętych kredytów i pożyczek. Budżet Gminy nie zawiera więc określenia przychodów z tytułu

pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

określonej w badanej uchwale w łącznej kwocie 3.500.000 zł z tego w roku 2010 w wysokości

1.500.000 zł ,  co narusza wskazany w postanowieniu uchwały Kolegium przepis ustawy o finansach

publicznych. Kwota zaciąganej pożyczki nie została określona w uchwale budżetowej. Ponadto

należy wskazać ,  iż art. 90 ustawy o finansach publicznych wskazany w podstawie prawnej badanej

uchwały nie stanowi podstawy do zaciągania pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku, gdyż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20

listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw1)

(Dz. U. Nr 215, poz. 1664) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem

1 stycznia 2010 roku stały się  samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji. 

Pouczenie

 

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje skarga za

p oś rednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od daty doręczenia.  

Przewodniczący Kolegium 
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