
Uchwała Nr 56/2011 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 1 czerwca 2011 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Miękinia 
Nr VI/51/11 z 29 kwietnia 2011 roku w sprawie poręczenia spłaty 

krótkoterminowej pożyczki zaciągniętej przez Zakład Usług Komunalnych 
Sp. z o. o. w Miękini 

 
 

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

§ 1 
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Miękinia Nr VI/51/11 z 29 

kwietnia 2011 roku w sprawie poręczenia spłaty krótkoterminowej pożyczki 
zaciągniętej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Miękini wobec braku 
podstawy prawnej do jej podjęcia.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Miękinia Nr VI/51/11 z 29 kwietnia 2011 roku 
w sprawie poręczenia spłaty krótkoterminowej pożyczki zaciągniętej przez Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Miękini, wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 9 maja 2011 roku. 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Miękinia - powołując się na przepisy 
art.18 ust. 2 pkt 9 lit. "i", ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 94 ustawy z 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - 
udzieliła "poręczenia do wysokości 2.600.000 zł tytułem zabezpieczenia spłat 
pożyczki zaciągniętej przez Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Miękini 
przeznaczonej na finansowanie inwestycji (....)". Jak wynika z podjętej uchwały, 
udzielone poręczenie obejmuje zarówno wartość nominalną pożyczki jak i jej 
oprocentowania do łącznej wysokości wyżej wymienionej kwoty. Poręczenie zostało 
udzielone do dnia 30 września 2011 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje: 
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 litera "i" ustawy o samorządzie gminnym do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących 
ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta 
w roku budżetowym. Zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu 
terytorialnego w tym udzielania poręczeń i gwarancji uregulowane zostały 
w Rozdziale 4 Działu II ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 
W świetle art. 94 ust. 1 tej ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą 
udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. 
Łączna kwota poręczeń i gwarancji określona jest w uchwale budżetowej. Poręczenia 
i gwarancje są terminowe i udzielane do określonej kwoty (ust.2). 

Tak więc organ stanowiący posiada jedynie kompetencje do określenia 
w uchwale budżetowej maksymalnej wysokości pożyczek, poręczeń gwarancji 
udzielanych przez wójta w roku budżetowym i ich łącznej kwoty. 

Z powołanych przepisów wynika, że po określeniu przez organ stanowiący 
w uchwale budżetowej łącznej kwoty poręczeń, wójt posiada wyłączną kompetencję 
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do udzielenia konkretnemu podmiotowi poręczeń w ramach limitu określonego 
przez radę.  

Wobec powyższego Kolegium orzekło jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Miękinia przysługuje skarga, którą wnosi 

się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 
78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. 
 
 

 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


