
Uchwała Nr 13/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 26 stycznia 2005 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy 
Nr XXVII/298/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku 2005 na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań Gminy Miasta Świdnicy 

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 ze 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 ze 
zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy 

Nr XXVII/298/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku 2005 na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań Gminy Miasta Świdnicy, z powodu istotnego naruszenia art. 49 ust. 1 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zm.)  
 

§ 2. 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 
Uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy Nr XXVII/298/04 z dnia 29 grudnia 2004 

roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2005 na 
sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Miasta Świdnicy wpłynęła
do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 
7 stycznia 2005 roku.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, iż Rada 
Miejska w przedmiotowej uchwale podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu 
długoterminowego do wysokości 26.752.100 złotych.  

Gmina jako osoba prawna posiada ustawowo zagwarantowane środki 
finansowe na realizację przypisanych jej zadań. Realizując zadania publiczne w 
imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, korzysta w tym zakresie z 
samodzielności, w granicach zakreślonych ustawami. Ustawodawca w art. 51 
ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 109 ustawy o finansach publicznych 
określił, iż budżet jednostki samorządu terytorialnego stanowi podstawę jej 
gospodarki finansowej, uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i jako roczny 
plan finansowy obejmuje dochody i wydatki oraz przychody i rozchody tej jednostki.  

Warunki zaciągania pożyczek i kredytów zostały uregulowane w rozdziale 4 
działu II ustawy o finansach publicznych. Z normy art. 48 ust. 1 pkt 3 tej ustawy 
wynika, że jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Art. 49 ust. 1 ww. ustawy stanowi 
natomiast, iż suma zaciągniętych pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 48 
ust. 1, nie może przekroczyć kwoty określonej w budżecie jednostki samorządu 
terytorialnego.  

Z dokumentów będących w posiadaniu Kolegium w dniu badania uchwały
wynika, że Rada Miejska w Świdnicy uchwałą Nr XXVII/299/04 z dnia 29 grudnia 
2004 roku przyjęła budżet na 2005 rok, planując m.in. przychody w wysokości 
ogółem 7.111.834 zł, w tym z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.761.834 
zł.
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Podjęcie zatem przez Radę Miejską decyzji o zaciągnięciu kredytu do kwoty 
26.752.100 zł, a więc w wysokości przekraczającej kwotę określoną w budżecie 
Miasta na rok 2005 z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego, w istotny sposób narusza art. 49 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych.  

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Świdnicy przysługuje skarga, którą

wnosi się bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ul. Świętego 
Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


