
Uchwała Nr 174D(DV2008
Rady Gminy w Roźrvienicy
z dnia 30 grudnia 2008r.

W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Roźwienica do przyjęcia dotacji na realizowonia
przedsięwzięcia p-n- ,,Zwiększanie moż'liwości technicznych służb i jednostek odpowiedzialnych
za usuwanie skutków powodzi, poprzez doposażenie w sprzęt i urząclzenia,, szczigółowo
określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Naroiowego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospódarki Wodnej w Warizawie-i zaciągania zobowiązań wekslowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym(. Dz.U. z200lr. ttr l42 poz. 1597 zpóźn. zm.) orazna podstawie uctrwały
budzetowej na rok 2008 łT 92lXI/2008 z dnia24 stycznia 2008r , Rada Gminy
w Roźwienicy uchwala co następuje:

s1.

Upoważnia się Wój|a Gminy Roźwienica do przyjęciadotacji z Narodowego
Funduszu ochrony srodowiska i Gospodarki wodnej w waiszawie na
sfinansowanie wydatków na przedsięwzięcie P.tr. ,, Zwiększanie mozliwości
technicznych słuzb.i jednostek odpowiedzialnychza usuwanie skutków powodzi,
poprzez doposazenie w sprzęt iurządzenia,,

s2.

Upowaznia się Wójta Gminy Roźwięnica do zaciągnięcia zobowiązańwekslowychw
Narodowym Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawię.

s3.

Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.

s4.

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr 174lxlxl2a08 Rady Gminy
w Roźwienicy z dnia 30 grudnia 2008 r. W Sprawie upowaznienia Wojta Gminy
Rozwienica do przyjęcia dotacji na realizowania przedsięwzięcia p.n. ,,Zwiększanie
mozliwości technicznych słuzb i jednostek odpowiedzialnych za usuwanie skutków
powodzi, poprzez doposazenie w sprzęt i urządzenia" szczegółowo określonego We
wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków.Narodowego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i':zaciąania zobowiązań
wekslowych, dziaĘąc na podstawie ań'11 ust.1 pkt3, art. 12 ust.2, ań. 18 ust' 1 pkt
1, art. 18a ust. 3 ustawy zdnia 7 pażdziernika 1992 roku o regionalnych izbach
obrachunkov4ych (Dz.U. z2001 r. Nr55' poz.577 zpożn.zm') iań.91 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym (Dz.U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pożn.zm.)

Stwierdza nieważność W całości uchwały Nr 174lxlxl20o8 Rady Gminy
w Roźwienicy zdnia 30 grudnia 2oo8 r. W sprawie upowaznienia Wójta Gminy
RoŹwienica do przyjęcia dotacji na realizowania przedsięwzięcia p.n. ,,Zwiększanie
moŹliwości technicznych słuzb i jednostek odpowiedzialnych za usuwanie skutków
powodzi, poprzez doposazenie w sprzęt i urządzenia'' szczegołowo okreŚlonego We
wniosku o dofinansowanie realizaĄi Projektu ze środkÓw Narodowego Funduszu
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zaciąaniJ zobowiąan
wekslowych.

Uzasadnienie
Uchwała Nr 174lXlX12008 Rady Gminy w RoŹwienicy z dnia 30 grudnia 2008

r. W sprawie upowaŻnienia Wojta Gminy RoŹwienica do przyjęcia dotacji na
realizowania pzedsięwzięcia p.n. ,,Zwiększanie moŻliwości technicznych słuzb i
jednostek odpowiedzialnych za usuwanie skutków powodzi, poprzez doposaŹenie w
sprzęt i urządzenia" szczegołowo określonego We wniosku o dofinansowanie
realizaĄi Projektu ze środków Narodowego Funduszu ochrony Srodowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie i zaciągania zobowiązań wekslowych wpłynęła do
Regionaln ej lzby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 18 lutego 2009 r.

Badając powyzszą uchwałę W trybie nadzoru Kolegium Regionalnej lzby
obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą Nr vl1299l2009 z dnia 24 lutego 2009 r.

wszczęło postępowanie nadzorcze wobec tej uchwały.
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy RoŹwienica upowazniła Wójta Gminy
RoŹwienica do zaciąania zobowiązan wekslowych wykraczających poza dany rok
budżetowy w Narodowym Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na realizację projektu p.n. ,,Zwiększanie moŻliwości technicznych słuzb



i jednostek odpowiedzialnych za usuwanie skutków powodzi, poprzez doposazenie
w sprzęt i urządzenia".
\N związku z tym Kolegium Regionalnej lzby obrachunkowej w Rzeszowie zwaŻyło
co następuje :

Ań' 5'l ust. 'l ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pożn.zm.), stanowi, iŻ gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową
na podstawie budŻetu gminy.

W związku z tym, Że gospodarka finansowa gminy prowadzona jest na
podstawie budŻetu, zaciągnięte zobowiązania finansowe wykraczające poza rok
budżetowy będą musiały być spłacone z budŻetów lat przyszłych.

Z kolei z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym wynika'
że uchwalanie budŹetu gminy naleŻy do wyłącznej właściwoŚci rady gminy.

z uwagi na fakt, iŻ zobowiązanie wykraczające poza rok budŻetowy,
będą spłacane z budŻetow.lat przyszłych, a uchwalanie budzetu naleŻy do wyłącznej
kompetencji rady gminy uchwały dotyczące zaciągania zobowiązan wykraczających
poza rok budżetowy muszą wskazywać lata spłaty tych zobowiązan.

Rada Gminy RoŹwienica uchwałą Nr 174lXlXl2008 Rady Gminy w RoŹwienicy
z dnia 30 grudnia 2008 r. W sprawie upowaznienia Wójta Gminy RoŹwienica do
przyjęcia dotacji na realizowania przedsięwzięcia p.n. ,,Zwiększanie możliwości
technicznych słuŻb i jednostek odpowiedzialnych Za usuwanie skutków powodzi,
poprzez doposażenie w sprzęt i urządzenia'' szczegółowo określonego We wniosku
o dofinansowanie realizacji Projektu ze środkow Narodowego Funduszu ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zaciągania zobowiązań wekslowych
postanowiła o zaciąnięciu zobowiązań wykraczających poza rok budzetowy, ale nie
wskazała lat spłaty zaciągniętych zobowiąań, kwoty do ktoĘ upoważniła Wójta
do zaciągnięcia zobowiązania ani Żrodeł jego pokrycia, co pozostaje W sprzeczności
z arŁ' 18 ust.2 pkt 4 ustawy o Samorządzie gminnym'

Ztych względow Kolegium uchwaliło jak w sentencji.

Na powyzszą uchwałę Kolegium lzby przysługuje Gminie prawo wniesienia
skargi do Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem
Kolegium RegionalnĄ lzby obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia
jejboręczenia.
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