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UCHWAŁA NR XIX.67.S.2022
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
z dnia 20 lipca 2022 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały nr XLVII/487/22 Rady Miejskiej w
Dziwnowie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019
r. poz. 2137, z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwala,
co następuje:
§1. Stwierdza się nieważność części uchwały Nr XLVII/487/22 Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. w zakresie
wyrażenia „dla Stowarzyszenia Nasz Dziwnów” wskazanego w § 4 uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Uchwała Nr XLVII/487/22 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2022 r., przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
w dniu 21 lipca br., została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zgodnie z którym właściwość rzeczowa
regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy
jednostek samorządu terytorialnego w sprawach budżetu i jego zmian oraz zaciągania zobowiązań
wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania
pożyczek.
We wstępnej ocenie Kolegium przedmiotowa uchwała budziła wątpliwości co do zgodności
z przepisami prawa, w szczególności z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy o samorządzie
gminnym, stanowiącym podstawę dla organu stanowiącego gminy do określenia maksymalnej kwoty
pożyczek udzielanych w trakcie roku budżetowego przez organ wykonawczy gminy, na skutek
wskazania nazwy podmiotu, któremu ma zostać udzielona pożyczka.
W związku z powyższym, wszczęto postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności
przedmiotowej uchwały, o czym powiadomiono Przewodniczącą Rady Miejskiej w Dziwnowie
pismem z dnia 6 lipca br. (znak: K.420/26/2022). W treści pisma wskazano, że ostateczne badanie
uchwały odbędzie się na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 20 lipca 2022 r. oraz, że w posiedzeniu
ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana,
a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.
Kolegium Izby ostatecznie zbadało wymienioną uchwałę na posiedzeniu w dniu 20 lipca br.,
w którym nie uczestniczyli przedstawiciele jednostki, jak również do dnia posiedzenia Kolegium
jednostka nie skorzystała z możliwości przekazania swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie.
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Kolegium zważyło, co następuje.
Uchwała Nr XLVII/487/22 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2022 r. w zakresie wyrażenia „dla Stowarzyszenia Nasz Dziwnów”
wskazanego w § 4 uchwały została podjęta z istotnym naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy o
samorządzie gminnym, co implikuje stwierdzenie nieważności wskazanej w sentencji części
uchwały.
Powołany przepis art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i ustawy o samorządzie gminnym zastrzega do
właściwości rady gminy jedynie ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez
burmistrza w roku budżetowym. Powyższe oznacza, że organ stanowiący nie ma prawa rozstrzygania
o kwestii udzielenia pożyczki określonemu podmiotowi w określonej wysokości, jak uczyniła to
Rada Miejska w Dziwnowie w zakwestionowanej uchwale. Podjęcie decyzji w tym przedmiocie
pozostaje w gestii organu wykonawczego.
W tym stanie rzeczy Kolegium orzekło jak w sentencji.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
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