
UCHWAŁA NR 31/2012
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 4 kwietnia 2012 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/133/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 
lutego 2012 r. dotyczącej ustalenia zasad udzielania pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie 
gminy Obrazów, które w ramach projektów wykonują działania związane z realizacją zadań własnych 
gminy na obszarze Gminy Obrazów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków 
pomocowych o charakterze refundacji. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

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

p o s t a n a w i a 

stwierdzić nieważność uchwały Nr XX/133/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 lutego 2012 r. 
dotyczącej ustalenia zasad udzielania pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Obrazów, 
które w ramach projektów wykonują działania związane z realizacją zadań własnych gminy na obszarze 
Gminy Obrazów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków pomocowych o charakterze 
refundacji z powodu braku podstaw prawnych do jej podjęcia oraz naruszenia art. 262 ust 2 w związku 
z art.262 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 
z późn. zm.). 

U z a s a d n i e n i e 

W dniu 15 marca 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynęła uchwała Nr 
XX/133/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 lutego 2012 r. dotyczącej ustalenia zasad udzielania 
pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Obrazów, które w ramach projektów wykonują 
działania związane z realizacją zadań własnych gminy na obszarze Gminy Obrazów współfinansowanych 
ze środków UE lub innych środków pomocowych o charakterze refundacji i na podstawie art. 11 ust. 
1 pkt 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych została objęta postępowaniem nadzorczym. 
Uchwała w/w została przesłana do Izby przez Wojewodę Świętokrzyskiego. 

W przedmiotowej uchwale Rada Gminy w Obrazowie ustaliła tryb i zasady udzielania z budżetu gminy 
pożyczek stowarzyszeniom z terenu gminy na realizację zadań własnych gminy współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych o charakterze refundacji. Kolegium 
stwierdziło, iż brak jest podstaw prawnych do podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego uchwały określającej zasady i tryb udzielania pożyczek z budżetu gminy. Wskazanie przez 
Rade Gminy w Obrazowie jako podstawy prawnej do podjęcia badanej uchwały art. 18 ust 2 pkt 15 
ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do właściwości rady należy podejmowanie uchwał 
w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy, nie może stanowić podstawy do 
podjęcia tej uchwały, ponieważ brak jest uregulowań prawnych, które zastrzegałyby wyłączną 
właściwość rady gminy do określenia zasad udzielania pożyczek z budżetu gminy. 

W § 4 uchwały zawarto zapis, iż upoważnia się Gminę Obrazów do udzielania pożyczek. Zapis taki 
narusza art. 262 ust. 2 w związku z art. 262 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi, 
czynności prawnych polegających na udzielaniu pożyczek w gminie dokonuje Wójt. To Wójt jest 
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organem właściwym do dokonania tej czynności, rada gminy nie może więc upoważnić Gminy jako 
podmiotu właściwego do dokonania czynności udzielenia pożyczki z budżetu gminy. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium postanowiło jak na wstępie. 

P o u c z e n i e 

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

 

Przewodniczący Kolegium 
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