
UCHWAŁA NR XLV/605/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 2 września 2022 r. 

w sprawie  przekazania pism według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 242 i 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2320, 2052; Dz. U. z 2022 r. 1301), 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Lubicz uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia pism                                  dotyczących 
udzielenia pożyczki, ewentualnie zabezpieczenia kredytu poprzez wpisanie działek, na których prowadzona jest 
inwestycja pod zastaw kredytu lub poręczenia Urzędu Gminy Lubicz. 

2. Pismo, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się Wójtowi Gminy Lubicz, jako organowi właściwemu do 
jego rozpatrzenia. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Lubicz do przesłania autorowi pisma niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczepański 
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Uzasadnienie 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z pismami                                       z dnia 9 sierpnia 
2022 r., z dnia 17 sierpnia 2022 r. i 25 sierpnia 2022 r. w sprawie pożyczenia w/w          100 000 zł na 
budowę oświetlenia i monitoringu na boisku przy ulicy Sportowej 4 w Złotorii ewentualnie zabezpieczenia 
kredytu poprzez wpisanie działek, na których prowadzona jest inwestycja pod zastaw kredytu lub 
poręczenia Urzędu Gminy Lubicz uznała, że ich rozpatrzenie należy do wyłącznej kompetencji wójta gminy 
i taką opinię przekazała radzie gminy. 

W ustawie o samorządzie gminnym wskazano kategorię spraw, które należą do wyłącznej właściwości 
rady gminy, gdzie m.in. rada uchwala budżet oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń 
udzielanych przez wójta w roku budżetowym (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i u.s.g.). Natomiast w odniesieniu do 
wójta jako organu wykonawczego ustawa o samorządzie gminnym przewiduje, iż do jego zadań należy 
wykonywanie budżetu uchwalonego przez radę gminy (art. 30 ust. 2 pkt 4 u.s.g.). Przepis art. 262 ustawy 
o finansach publicznych wskazuje natomiast, iż organem właściwym do czynności prawnych polegających
na udzielaniu pożyczek jest wójt. W ocenie Rady Gminy organem właściwym do rozpatrzenia
przedmiotowych pism jest wójt. Rola rady gminy jest bowiem ograniczona do ustanowienia limitów
w zakresie ewentualnych pożyczek, a to wójt wykonuje budżet i tym samym podejmuje decyzję
o udzieleniu pożyczki w ramach przyzwolenia znajdującego się w uchwale budżetowej. Powyższe
stanowisko znajduje potwierdzenie w rozstrzygnięciach Regionalnych Izb Obrachunkowych. I tak m.in.
zgodnie z uchwałą RIO we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2020 r. sygn. akt P.WR.54.24.2020 „decyzja
o udzieleniu konkretnej pożyczki należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy (organ
stanowiący nie może w tego rodzaju decyzjach zastępować organu wykonawczego, ani wyznaczać mu
warunków zawarcia takiej umowy udzielenia pożyczki).”

Ponieważ, zgodnie z art. 242 k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2320, 2052; Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1301) wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku, stąd też Rada 
Gminy uznała, że w/w pisma należy przekazać do rozpatrzenia organowi właściwemu w sprawie, czyli 
Wójtowi Gminy Lubicz. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczepański 
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