
Uchwała Nr 50/2004  
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  

z 30 czerwca 2004 roku 
 

w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Lubań
Nr XV/65/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmian w uchwale 

Nr XII/58/2004 Rady Gminy Lubań z dnia 6 lutego 2004 roku w sprawie 
budżetu Gminy Lubań na rok 2004 

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 1 i ust. 4 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. 
86 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. 
W uchwale Rady Gminy Lubań Nr XV/65/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w 

sprawie zmian w uchwale Nr XII/58/2004 Rady Gminy Lubań z dnia 6 lutego 2004 
roku w sprawie budżetu Gminy Lubań na rok 2004 stwierdza się istotne 
naruszenie 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./ w części 
zawierającej zapis: “Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć
kwoty 1.340.949 złotych”.  

 
§ 2. 

Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w § 1 w 
nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2004 roku poprzez uchylenie cytowanego 
zapisu. 
 

§ 3. 
Nieusunięcie nieprawidłowości, o której mowa w § 1 spowoduje stwierdzenie w 

tej części nieważności uchwały przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Lubań Nr XV/65/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w 
sprawie zmian w uchwale Nr XII/58/2004 Rady Gminy Lubań z dnia 6 lutego 2004 
roku w sprawie budżetu Gminy Lubań na rok 2004, wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze 1 czerwca 2004 roku. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu badając
przedmiotową uchwałę stwierdziło, że w części została ona podjęta z naruszeniem 
art. 49 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w myśl którego suma zaciągniętych 
kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych, o 
których mowa w art.48 ust.1, nie może przekroczyć kwoty określonej w budżecie 
jednostki samorządu terytorialnego. Rada Gminy Lubań objętą nadzorem uchwałą 
nadała nowe brzmienie § 9 uchwały budżetowej na 2004 rok, postanawiając m.in., 
że: “Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 
1.340.949 zł.”. Jak wynika z posiadanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we 
Wrocławiu uchwał rady gminy oraz zarządzeń organu wykonawczego dotyczących 
budżetu Gminy Lubań na 2004 rok, według stanu na 27 maja 2004 roku 
planowane dochody stanowiły kwotę 9.592.186 zł, planowane wydatki kwotę
10.045.807 zł, przychody kwotę 519.421 zł oraz rozchody kwotę 65.800 zł.
Przychody w wysokości 519.421 zł, zgodnie z uchwałą budżetową, przeznaczono na 
finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach gminy w kwocie 
453.621 zł oraz na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w 
kwocie 65.800 zł. Określenie przez Radę Gminy Lubań sumy zaciągniętych w 2004 
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roku kredytów i pożyczek na kwotę 1.340.949 zł przekracza zatem kwotę określoną
w budżecie gminy i stanowi naruszenie powołanego art. 49 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych. Powoduje tym samym brak równowagi budżetu na kwotę
821.528 zł, gdyż nie określono wydatków, które zamierza się sfinansować kredytem 
w tej wysokości. 

 

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

 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ mgr Grażyna Kulikowska 


