
Uchwała Nr 39/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 20 kwietnia 2005 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Kondratowicach 
Nr XLI/145/2005 z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia 

zarządzenia 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 55, poz. 557 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 w związku z art.86 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala co następuje: 

 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Kondratowicach 

Nr XLI/145/2005 z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zarządzenia, 
wobec istotnego naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.). 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
Uchwała Rady Gminy w Kondratowicach Nr XLI/145/2005 z dnia 8 marca 

2005 roku w sprawie zatwierdzenia zarządzenia (wójta) wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 23 marca 2005 roku. 

Badając uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
stwierdziło, że przedmiotową uchwałą Rada Gminy w Kondratowicach zatwierdziła –
wydane w tym samym dniu, co podjęta uchwała, tj. 8 marca 2005 r. – zarządzenie 
Nr 2/G/2005 Wójta Gminy Kondratowice w sprawie przyznania pożyczki. Rada 
Gminy jako podstawę prawną jej podjęcia wskazała art. 41 ust. 3 w związku z art. 
18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym. Z uzasadnienia do uchwały
wynika, że udzielenie pożyczki spółce „EKOBIOENERGETYKA” Spółce z o.o. w 
Kondratowicach jest niezbędne i nie cierpiące zwłoki ze względu na utrzymanie 
ciągu technologicznego ciepłowni ogrzewającej pomieszczenia części budynków w 
Kondratowicach. 

Oceniając zgodność z prawem badanej uchwały, Kolegium Izby zważyło, co 
następuje: 

Wskazany w podstawie prawnej uchwały art. 41 ust. 3 ustawy o samorządzie 
gminnym nie reguluje kwestii udzielania pożyczek. Z powyższego przepisu wynika, 
iż dotyczy on zatwierdzenia na najbliższej sesji rady gminy zarządzenia wójta 
określającego przepisy porządkowe (niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia 
obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego) 
wydanego w przypadku niecierpiącym zwłoki. 

Udzielanie pożyczek ze środków pieniężnych budżetu reguluje art. 18 ust. 2 pkt 
9 lit. “i” ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi o wyłącznej kompetencji 
rady gminy do ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń, jakie wójt 
może udzielać w roku budżetowym. Powyższe oznacza, że w sprawie udzielania 
pożyczek kompetencje posiada zarówno rada, która ustala corocznie – w uchwale 
budżetowej lub w odrębnej uchwale –maksymalną wysokość udzielanych pożyczek, 
jak i wójt, który ich udziela konkretnym podmiotom. Rada Gminy zatwierdzając
zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przyznania pożyczki w sposób istotny naruszyła
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “i” ustawy o samorządzie gminnym.  
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Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji.  
 

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy w Kondratowicach przysługuje skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego Mikołaja 78/79 
za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w 
terminie 30 dni od daty jej doręczenia.  

 

Członek Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu  
(przewodniczący posiedzeniu) 

 
/-/ Lucyna Hanus 

 


