
Uchwała Nr 16/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 25 stycznia 2012 roku 

 
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVII/90/11 Rady Miejskiej  

w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2011 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 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 r. 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 nr XVII/90/11 Rady Miejskiej  

w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2011 roku, 
wobec istotnego naruszenia art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 ze zm.), w związku z art. 85 pkt 3 oraz  
art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), z powodu przekroczenia 
ustawowej granicy zadłużenia.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr XVII/90/11 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia  
2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu 2011 roku wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołu w Legnicy 9 stycznia 2012 roku. 

W § 1 wymienionej uchwały Rada Miejska w Przemkowie postanowiła 
zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.700.000 zł, z przeznaczeniem na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu 2011 roku. Natomiast w § 2 uchwały 
zapisano, że wymieniony kredyt będzie spłacony w 2012 roku z dochodów własnych 
gminy. 

Badając zgodność z prawem wymienionej uchwały, Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu wzięło również pod uwagę uchwałę Nr XVII/89/11 
Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu 

gminy Przemków na 2011 rok, z której wynika, że budżet Gminy po zmianach 
wprowadzonych ww. uchwałą przedstawia się następująco: 

 dochody w kwocie 33.389.700,92 zł, 

 wydatki w kwocie 43.279.842,19 zł, 

 deficyt w kwocie 9.890.141,27 zł, 

 przychody w kwocie 15.064.436,27 zł, z tego pożyczki w kwocie 12.364.436,27 zł 
(w tym na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE w kwocie 
7.642.595,91 zł) i kredyty bankowe w kwocie 2.700.000 zł, 

 rozchody w kwocie 5.174.295 zł, z tego spłata kredytów w kwocie 1.557.403 zł 
oraz spłata pożyczek w kwocie 3.616.892 zł (w tym otrzymanych na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
UE w kwocie 2.986.392 zł). 

 
Na tej samej sesji w dniu 30 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Przemkowie 

podjęła uchwałę nr XVII/91/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
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gminy Przemków na lata 2011-2025. Z wymienionego dokumentu wynika, że na 
koniec 2011 roku dług Gminy wyniesie 31.778.919,91 zł, tj. 95,17% planowanych 
dochodów, a po wyłączeniu zaciągniętych i planowanych wcześniej pożyczek na 
dofinansowanie zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w kwocie 
2.227.538 zł, będzie stanowił 88,50% tych dochodów. Planowana relacja kwoty 
długu do dochodów przekracza więc dopuszczalną granicę zadłużenia, określoną  
w obowiązującym do końca 2013 roku art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych - dalej pufp, w związku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 8 
ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. 

Z art. 170 ust. 2 i 3 pufp wynika, że łączna kwota długu jednostki samorządu 
terytorialnego na koniec kwartału po zastosowaniu wskazanych wyłączeń nie może 
przekroczyć 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu orzekło, jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Przemkowie przysługuje skarga, którą 

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

 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


