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UCHWAŁA NR 50/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 18 maja 2011 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Osieku 
z dnia 20 kwietnia 2011 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym: 

Przewodniczący: - Henryk Rzepa - Prezes Izby 

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska–Sołtyk (sprawozdawca), 
Iwona Kudła, Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki, Zbigniew Rękas 

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

postanawia 

stwierdzić nieważność w części Uchwały Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 
kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu tj. § 1 ust 1 w słowach „w 
kwocie 3.435.000 zł” i § 1 ust 1 pkt 1, z powodu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn zm.). 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 kwietnia 2011 roku, w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu 21 kwietnia 2010 roku. Na podstawie 
art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( 
Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) została objęta postępowaniem nadzorczym, 
w wyniku którego stwierdzono, że Rada Miejska w Osieku w § 1 ust 1 badanej uchwały wyraziła 
wolę zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę 3.435.000 zł. W § 1 ust 1 pkt 1 wskazała 
natomiast, że kwota 2.285.000 zł przeznaczona będzie na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu. 
W toku analiz budżetu ustalono, że na dzień 20 kwietnia 2011 roku, czyli dzień podjęcia badanej 
uchwały deficyt budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2011 rok, uchwalony Uchwałą Nr IV/33/11 
z dnia 21 lutego 2011 roku, po uwzględnieniu dokonanych w trakcie roku zmian wynosi 
847.379,00 zł. Zgodnie z założeniami budżetu gminy kwota 662.567,00 zł stanowi planowany do 
zaciągnięcia kredyt z przeznaczeniem na pokrycie deficytu. Pozostała część deficytu w kwocie 
184.812,00 zł planowana jest do pokrycia z wolnych środków. 
Zaciąganie kredytu na pokrycie planowanego deficytu ponad kwotę deficytu określonego 
w budżecie narusza art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym, 
jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery 
wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
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Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji. 

Pouczenie 
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. 
 

Przewodniczący Kolegium 


