
Uchwała Nr 31/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 16 marca 2005 roku 

w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa w uchwale nr 349/XXXI/2005 
Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
 

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 ze zm.) oraz art.91 ust1 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. 
Nie stwierdza się istotnego naruszenia prawa w uchwale nr 349/XXXI/2005 

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej. 

 
§ 2. 

W załączniku do uchwały zawierającym prognozę budżetu i długu publicznego 
miasta oraz jego spłaty w latach 2005 – 2019 stwierdza się naruszenie art.114 ust.2 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku 
Nr 15 poz.148 ze zm.), w związku z prognozowaniem łącznej kwoty długu w latach 
2007 – 2010 w kwotach powodujących przekroczenie dopuszczalnych granic 
zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwała nr 349/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 
roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze 16 lutego 2005 roku. 

Rada Miejska Jeleniej Góry podejmując przedmiotową uchwałę postanowiła
zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w kwocie 40.080.063 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 
“Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze projekt ISPA”. 
Pożyczka będzie realizowana w latach 2005 – 2007 w następujących transzach: 

• w 2005 roku – 14.391.469 zł
• w 2006 roku – 10.757.886 zł
• w 2007 roku – 14.930.708 zł

Spłata planowanej do zaciągnięcia pożyczki przedstawiona została w
załączniku do przedmiotowej uchwały. Jak wynika z danych ujętych w załączniku 
do badanej uchwały, stanowiącym “Prognozę budżetu i długu publicznego miasta 
oraz jego spłaty w latach 2005 – 2019” - prognozowana łączna kwota długu na 
koniec każdego roku budżetowego w latach 2007 – 2010 w relacji do planowanych 
w tych latach dochodów budżetu miasta kształtuje się następująco : 
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w złotych 
kwota długu na koniec roku 
budżetowego (wynikająca z 
dotychczas zaciągniętych 
zob. długoterm. oraz 
planowanych do zaciągnięcia 
kred. i poż.

planowane 
dochody budżetu 
miasta 

relacja kwoty długu do 
planow. dochodów budżetu 
miasta – w % (ustalona 
zgodnie z art. 114 ustawy o 
finansach publicznych) 

w 2007 r. 143.518.000 230.293.000 62,32 
w 2008 r. 135.498.000 187.064.000 72,43 
w 2009 r 126.678.000 187.453.000 67,58 
w 2010 r. 117.878.000 186.447.000 63,22 

W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej miasta Kolegium stwierdza, 
że poziom zadłużenia budżetu miasta z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów, 
pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki, o 
której mowa w badanej uchwale mieści się w granicach limitu zadłużenia 
określonego w art.114 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Z załączonej do 
przedmiotowej uchwały prognozy budżetu i długu publicznego miasta wynika 
jednak, że miasto planuje zaciąganie dalszych zobowiązań długoterminowych w 
wielkościach ujętych w tej prognozie, co powoduje w latach 2007 - 2010 naruszenie 
normy określonej w art.114 art.2 ustawy o finansach publicznych. W świetle 
regulacji art.114 ust.2 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota długu na 
koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku 
budżetowym dochodów jednostki samorządu terytorialnego. W związku z 
powyższym wskazuje się na konieczność dokonania stosownych zmian ujętych w 
prognozie wielkości dochodów, wydatków i przychodów budżetu celem ich 
urealnienia oraz wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości.  

 
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu stwierdziło jak w sentencji. 
 

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej Jeleniej Góry przysługuje skarga, którą
wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego 
Mikołaja 78/79 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


