
Uchwała Nr 25/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 22 marca 2006 roku 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/210/06 
Rady Gminy Domaniów z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 55, poz. 557 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 XXIX/210/06 Rady Gminy Domaniów 

z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
z powodu istotnego naruszenia art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.). 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
Uchwała Nr XXIX/210/06 Rady Gminy Domaniów w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu 7 marca 2006 roku. 

Budżet Gminy Domaniów na 2006 rok uchwalony w dniu 26 stycznia 2006 r. 
(uchwała nr XXVIII/206/06) po zmianach wprowadzonych uchwałą XXIX/211/06 
podjętą 28 lutego 2006 r. polegających na zwiększeniu wydatków o łączną kwotę
645.650 zł oraz przychodów jest następujący: 
− dochody  8.562.093 zł
− wydatki 8.762.293 zł
− wynik budżetu gminy (deficyt) – 200.200 zł
− przychody 645.000 zł (w tym: przedmiotowy kredyt 461.000 zł i wolne środki 

184.000 zł)
− rozchody 444.800 zł (dotyczące spłat kredytów). 

W § 1 przedmiotowej uchwały Rada Gminy Domaniów postanowiła “zaciągnąć 
długoterminowy kredyt w banku wybranym przez Wójta w wysokości 461.000 zł na 
finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach 
jednostki samorządu terytorialnego”.  

Jak stanowi brzmienie art. 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować
papiery wartościowe na: 
− pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego (pkt 1), 
− finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

(pkt 2), 
− spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.  
Obowiązująca od 1 stycznia 2006 roku ustawa o finansach publicznych nie 

posługuje się pojęciem wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach. W świetle przepisu art. 168 ufp kredyt może być źródłem finansowania 
deficytu budżetu (ust. 2) definiowanego jako różnica pomiędzy dochodami i 
wydatkami budżetu (ust. 1). Natomiast z art. 82 ust. 1 ufp wynika, że kredyt może
być zaciągany na finansowanie planowanego deficytu budżetu (pkt 2) lub na spłatę
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wcześniej zaciągniętych kredytów (pkt 2). W związku z powyższym zapis w uchwale 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków 
nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach należy uznać za 
niewystarczający i i niespełniający wymogów z art. 82 ust. 1 ufp. 

W uchwale w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego należy zatem 
wskazać cel, na który planuje się go zaciągnąć (wynika z uchwały zmieniającej 
budżet). 

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

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Domaniów 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 daty jej doręczenia.  

 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu  
 

/-/ Grażyna Kulikowska 
 


