
Uchwała nr 71/2004 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 6 października 2004 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy 
Święta Katarzyna nr XXI/174/04 z 2 września 2004 roku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje zadań inwestycyjnych 
w roku 2004 

 

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

§ 1. 
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna 

nr XXI/174/04 z 2 września 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004 w części § 1 pkt. 
3 tj. słów „EURO lub” z powodu istotnego naruszenia art. 51 ust. 1 ustawy z 
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku nr 15, poz. 148 
ze zmianami). 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UZASADNIENIE 
Uchwała Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXI/174/04 z 2 września 2004 

roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań
inwestycyjnych w roku 2004 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu 9 września 2004 roku. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, że w § 1
pkt. 3 przedmiotowej uchwały Rada Gminy ustaliła, iż „Kredyt może być zaciągnięty 
w EURO lub PLN”. 

Oceniając powyższe unormowanie Kolegium Izby zważyło, co następuje: 
Przepis art. 51 ust. 1 ustawy o finansach publicznych formułuje zasadę, iż

jednostki samorządu terytorialnego nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych, 
których maksymalna wartość nominalna, wyrażona w złotych, nie została ustalona 
w dniu zawierania transakcji. Cytowany przepis dopuszcza zaciąganie zobowiązań
stanowiących równowartość określonej waluty obcej, przy czym maksymalna 
wartość nominalna zaciąganego zobowiązania (kwota świadczenia głównego należna 
do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania) powinna być wyrażona w złotych. 

Zgodnie z regulacją art. 51 ust. 2 ww. ustawy, przypadki, do których nie 
stosuje się ograniczeń ustanowionych przepisem art. 51 ust. 1, określone są
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 marca 1999 roku w sprawie przypadków, 
w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań
finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora 
finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 80, poz. 905 ze zm.). 
A więc tylko w przypadkach powołanego wyżej rozporządzenia istnieje możliwość 
zaciągnięcia zobowiązania finansowego nominowanego w walutach obcych. 

A zatem zaciągnięcie przedmiotowego kredytu w EURO jest niemożliwe w 
świetle regulacji art. 51 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a także z uwagi na 
fakt, iż ww. kredyt nie mieści się w zakresie przedmiotowym przepisu § 1 ww. 
rozporządzenia. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalne Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu orzekło jak w sentencji. 
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Na niniejsza uchwałę Radzie Gminy Święta Katarzyna przysługuje skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego Mikołaja 78/79 
za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


