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W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi udzielania pożyczek, gwarancji i 

poręczeń dla Lokalnych Grup Działania przez gminy przekazujemy poniżej interpretację 

powyższego zagadnienia przekazaną przez Ministerstwo Finansów. 

W nawiązaniu do powyższej interpretacji informuję, iż gmina może udzielić pożyczki, 

poręczenia czy gwarancji dla Lokalnej Grupy Działania działającej jako fundacja, 

stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń zgodnie z poniżej przytoczonymi przepisami. 

1. Rada gminy ustala, w formie uchwały, maksymalne wysokości pożyczek i poręczeń 

udzielanych przez wójta w roku budżetowym, na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i 

Ustawy o samorządzie gminnym. 

2. Możliwość udzielania pożyczek i gwarancji potwierdza art. 86 ustawy o finansach 

publicznych stanowiąc, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń      

i gwarancji z uwzględnieniem przepisów powyższej ustawy, oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 

ustawy o finansach publicznych mówiący o tym, iż środki publiczne przeznaczane są 

m.in. na udzielane pożyczki. 

3. Procedurę postępowania w przypadku udzielania przez samorząd gminy pożyczek,     

poręczeń i gwarancji opisuje art. 194 Ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nią 

wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje czynności prawnych polegających na 

zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji. Dla 

ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu 

terytorialnego. 
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4. Należy zaznaczyć, iż pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą być udzielane w 

przypadku gdy realizowane przez Lokalne Grupy Działania, działające jako fundacje, 

stowarzyszenia i związki stowarzyszeń, działania mieszczą się w zakresie własnych 

gminy.  

Listę zadań własnych gminy przedstawia art. 7 ust. l ustawy o samorządzie gminnym. 

Do zadań własnych zaliczają się sprawy dotyczące: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i 

przyrody oraz gospodarki wodnej,  

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 

4) lokalnego transportu zbiorowego, 

5) ochrony zdrowia, 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

8) edukacji publicznej, 

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych, 

11) targowisk i hal targowych, 

12) zieleni gminnej i zadrzewień, 

13) cmentarzy gminnych, 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 

gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych, 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej, 

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 

18) promocji gminy, 
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19) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 

Ze względu na powyższe stwierdzić należy, ze gminy mogą udzielać pożyczek, gwarancji i 

poręczeń Lokalnym Grupom Działania, funkcjonującym jako fundacje, stowarzyszenia i 

związki stowarzyszeń, gdyż w zakresie zadań własnych gminy znajduje się zapis dotyczący 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, którymi między innymi są Lokalne Grupy 

Działania. 
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