
Uchwała Nr 57/2011 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 15 czerwca 2011 roku 
 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki 
Nr 46/VIII/2011 z 20 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 
 

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

 

 
§ 1 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki Nr 46/VIII/2011 
z 20 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego wobec 
istotnego naruszenia art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.).  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Lewin Kłodzki Nr 46/VIII/2011 z 20 maja 2011 roku 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołu w Wałbrzychu 31 maja 2011 roku. 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Lewin Kłodzki - powołując się na przepisy 
art.18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 
ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 
ze zm.) - zdecydowała o zaciągnięciu w 2011 roku kredytu długoterminowego 
w kwocie 2.200.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 
i zadania inwestycyjne. 

Badając przedmiotową uchwałę oraz dokumenty zgromadzone w celu jej 
badania, w tym informację o wynikach głosowania, Kolegium Izby ustaliło, że 
przedmiotowa uchwała nie została podjęta. 

Ustawowy skład Rady Gminy Lewin Kłodzki wynosi 15 radnych, w sesji 
uczestniczyło 12 radnych, w sprawie uchwały nr 46/VIII/2011 głosowało 12 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 2 radnych było przeciwnych, 
a 4 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z treścią normatywną art. 58 ust. 2 ustawy 
o samorządzie gminnym, uchwały rady gminy dotyczące zobowiązań finansowych 
zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady. W tej sytuacji gdy w głosowaniu nad przedmiotową 
uchwałą brało udział 12 osób, bezwzględna większość stanowi 7 głosów, które 
winny być oddane za projektem, aby uchwała została podjęta. 

Ponadto Kolegium zwraca uwagę, że Rada Gminy upoważniła Wójta do 
zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych uchwałą 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2011 Nr 24/VIII/2011 
z 18 lutego 2011 r. do wysokości 489.996 zł, a uchwałą Rady Gminy Nr 
44/VIII/2011 z 20 maja 2011 r. zwiększyła limit upoważnienia do wysokości 
2.200.000 zł.  

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

 
 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


