
Uchwała Nr 31/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 kwietnia 2010 roku 
 
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVIII/195/2010 Rady Gminy 

Malczyce z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany 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 XLVIII/195/2010 Rady Gminy Malczyce 
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany 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 z powodu bezprzedmiotowości jej podjęcia.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie 

Uchwała nr XLVIII/195/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2010 r. 
w sprawie zmiany 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 
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 9 kwietnia 2010 
r.  

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

W dniu 31 marca 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło nieważność uchwały zmienianej badaną uchwałą (uchwała nr 
29/2010 ). Powodem było naruszenie w sposób istotny art. 94 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych, z tych przyczyn że Rada:  

po pierwsze, nie określiła czasu obowiązywania poręczenia; 
po drugie, nie określiła łącznej (maksymalnej) kwoty udzielanego poręczenia. 
Kolegium Izby stwierdziło, iż również badana uchwała w istotny sposób 

narusza art. 94 ust. 2 ufp, albowiem Rada Gminy Malczyce nawet po zmianach nie 
określiła czasu obowiązywania poręczenia. Świadczy o tym zapis nowego brzmienia 
§ 2 o treści: „Poręczenie obejmować będzie okres od dnia 1 stycznia 2011 r.” 

Podkreślić należy to, że stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy przez 
organ nadzoru rodzi ten skutek prawny że unieważniona uchwała traci moc prawną 
z mocą wsteczną (ex tunc). Podejmując badaną uchwałę Rada Gminy Malczyce 
mogła dokonywać zmian uchwały - poprzednio będącej przedmiotem rozstrzygnięcia 
nadzorczego - pod warunkiem, że dokonywane zmiany byłyby zgodne z prawem 
i wprowadzały zgodne z prawem zapisy w uchwale zmienianej. 

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 
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78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


