
Uchwała Nr 28/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 31 marca 2010 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Czernica 
nr XXXII/268/2010 z 5 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),, Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXII/268/2010 
z 5 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z powodu istotnego 
naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. nr 157, poz.1240 ze zm.).  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Czernica nr XXXII/268/2010 z 5 marca 2010 roku 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu 15 marca 2010 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
stwierdziło, że Rada Gminy Czernica postanowiła o zaciągnięciu z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczkę na 
zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz 
z tranzytem - Nadolice Małe - Nadolice Wielkie - Chrząstawa Mała" w wysokości 
6.200.000 zł. Spłata pożyczki nastąpi z dochodów własnych gminy w latach 2012 - 
2016. 

Rada Gminy podejmując przedmiotową uchwałę w istotny sposób naruszyła 
art. 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego suma 
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, nie może przekroczyć 
kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, 
bowiem nie zaplanowała w budżecie gminy na 2010 rok deficytu, którego źródłem 
sfinansowania byłaby pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 6.200.000 zł. 

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano przychody w wysokości 
3.000.000 zł, z czego pożyczka z WFOŚiGW 1.500.000 zł, kredyt 1.500.000 zł.  

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

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Czernica przysługuje skarga, którą wnosi 
się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego Mikołaja 
78/79 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


