
UCHWAŁA NR 65/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 18 lipca 2007 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/48/2007 Rady Gminy 
Dobroszyce z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę 

Dobroszyce pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Stwierdza się nieważność uchwały nr IX/48/2007 Rady Gminy Dobroszyce 
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobroszyce pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu z powodu istotnego naruszenia przepisów art 18 ust. 2 pkt 9 lit. d 
ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art 184 ust. 2 pkt 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 IX/48/2007 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dobroszyce pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 5 lipca 2007 roku. 

 Rada Gminy postanowiła zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 39.900 zł. 
Z zapisu § 2 badanej uchwały, w brzmieniu “Spłata pożyczki nastąpi w 2007 roku 
z dochodów własnych Gminy Dobroszyce objętych budżetem gminy na 2007 rok”, 
wynika, iż jest to pożyczka podlegająca spłacie w tym samym roku, w którym 
została zaciągnięta, czyli tzw. pożyczka krótkoterminowa zaciągana na cel, o którym 
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu badając 
przedmiotową uchwałę stwierdziło, że została ona podjęta z naruszeniem art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 184 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o finansach publicznych. Rada Gminy Dobroszyce postanowiła bowiem 
o zaciągnięciu krótkoterminowej pożyczki, podczas gdy z powołanych przepisów 
wynika, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie maksymalnej 
wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku 
budżetowym oraz udzielenie upoważnienie dla wójta do ich zaciągania. Rada Gminy 
Dobroszyce podejmując uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki (krótkoterminowej) 
naruszyła przysługujące wójtowi wyłączne prawo do zaciągania zobowiązań 
mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków 
w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy, o czym stanowi art. 60 ust. 2 
pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Równocześnie Kolegium informuje, że wystarczającą podstawą do zaciągnięcia 
przez wójta krótkoterminowej pożyczki (spłacanej w tym samym roku budżetowym) 
są - zawarte w uchwale budżetowej - upoważnienie oraz limit zobowiązań z tytułu 
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zaciąganych kredytów i pożyczek, o którym mowa w art. 184 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o finansach publicznych. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Dobroszyce 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 
 


