
Uchwała Nr 29/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 31 marca 2010 roku 
 
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/191/2010 Rady Gminy 
Malczyce z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu 
zaciągniętego przez Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach na realizację 

przedsięwzięcia inwestycyjnego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Stwierdza się nieważność uchwały nr XLVII/191/2010 Rady Gminy Malczyce 
z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach na realizację przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, wobec istotnego naruszenia art. 94 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie 

Uchwała nr XLVII/191/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 lutego 2010 r. 
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Malczycach na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 8 marca 2010 r.  

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, co następuje:  

Rada Gminy Malczyce zdecydowała w § 1 uchwały o udzieleniu „poręczenia 
finansowego kredytu zaciągniętego przez Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach na 
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa świetlicy 
wiejskiej w Wilczkowie”.  

W § 2 uchwały określono, iż „poręczenie obejmuje spłatę rat kapitałowych 
i odsetek oraz innych zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu łącznie do 
kwoty 500.000 zł w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.” 
Z kolei w § 3 zdecydowano, że środki na spłatę ewentualnych zobowiązań 
wynikających z udzielonego poręczenia „zostaną ujęte w budżecie w latach 2011 – 
2020 w wysokości określanej każdorazowo w uchwale budżetowej.” 

Z powyższych regulacji wynika, iż po pierwsze, nie określono czasu 
obowiązywania poręczenia. Świadczą o tym niespójne zapisy § 2 („w okresie od dnia 
podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.”) oraz § 3 (treść odnosząca się do lat 
„2011-2020”). 

Po drugie, należy zauważyć, iż w przedmiotowej uchwale nie określono łącznej 
(maksymalnej) kwoty udzielanego poręczenia. Kwoty poręczenia nie określa zapis, iż 
„poręczenie obejmuje spłatę rat kapitałowych i odsetek oraz innych zobowiązań 
wynikających z udzielonego kredytu łącznie do kwoty 500.000 zł. w okresie od dnia 
podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.” - należy bowiem odnieść tę dyspozycję 
wyłącznie do 2010 r. Kwot nieokreślono również w § 3 we wskazanych latach 2011-
2020”. Jak wynika z przedłożonego Izbie budżetu gminy Malczyce, w 2010 r. 
niezaplanowano wydatków na poręczenia. 

Uwzględniając powyższe Kolegium stwierdza, iż przedmiotową uchwałą Rada 
Gminy Malczyce w sposób istotny naruszyła art. 94 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. Zgodnie z ust. 1 art. 94 wymagane jest określenie 
w uchwale budżetowej na 2010 r. kwoty udzielanego poręczenia kredytu 
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w wysokości 500.000 zł oraz w latach następnych do czasu jego obowiązywania. 
Z kolei ustęp 2 omawianego przepisu nakazuje Radzie Gminy Malczyce ustalenie 
terminu obowiązywania oraz określenie kwoty tego poręczenia. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu orzekło jak w sentencji.  

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Malczyce przysługuje skarga, którą wnosi 

się 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.  
 
 

 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


