
Uchwała Nr 69/ 2004 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

 z 21 września 2004 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego 
Nr XXVI/301/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w wysokości 8.000 zł

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 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 
ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego 

Nr XXVI/301/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 
wysokości 8.000 zł, wobec istotnego naruszenia przepisów art.12 pkt 8 lit. d ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art.124 ust.2 pkt 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. 

 

U z a s a d n i e n i e
Uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XXVI/301/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 

roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 8.000 zł wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 1 września 2004 roku. 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu badając
przedmiotową uchwałę stwierdziło, że została ona podjęta z naruszeniem art.12 pkt 
8 lit.d ustawy o samorządzie powiatowym oraz art.124 ust.2 pkt 1 ustawy o 
finansach publicznych.  

Zgodnie z art.48 ust.1 ustawy o finansach publicznych, jednostka samorządu 
terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe 
na:  
- pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, 
- finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach 

jednostki samorządu terytorialnego. 
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.  
Kredyty i pożyczki zaciągane i spłacane w danym roku budżetowym 

traktowane są w świetle przepisu art.12 pkt 8 lit. d ustawy o samorządzie 
powiatowym jako kredyty i pożyczki krótkoterminowe, pozostałe zaś jako kredyty i 
pożyczki długoterminowe, do których mają zastosowanie art.12 pkt 8 lit. c ustawy o 
samorządzie powiatowym oraz art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe mogą być zaciągane, w świetle powołanych 
przepisów, przez Zarząd Powiatu do kwoty maksymalnej ustalonej przez Radę
Powiatu, natomiast kredyty i pożyczki długoterminowe mogą być zaciągane tylko 
przez Radę.

Treść przedmiotowej uchwały, pomimo powołania w podstawie prawnej 
przepisów dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych (art.12 
pkt 8 lit. c ustawy o samorządzie powiatowym) pozwala jednoznacznie określić, iż
chodzi o zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej, która powinna być spłacona do 
31 grudnia 2004 roku, o czym stanowi § 1 ust.1 uchwały. Rada Powiatu Kłodzkiego 
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postanawiając o zaciągnięciu pożyczki krótkoterminowej naruszyła przysługujące 
Zarządowi Powiatu wyłączne prawo do zaciągania zobowiązań mających pokrycie w 
ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień
udzielonych przez Radę Powiatu, o czym stanowi art. 60 ust.2 ustawy o samorządzie 
powiatowym.  
 

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

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Kłodzkiego przysługuje skarga do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, za 
pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 
30 dni od daty jej doręczenia. 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


