
Uchwała nr 23/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 20 lutego 2008 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kamienna Góra 
Nr XIX/85/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego 
 
 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 ust. 1 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. 
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr XIX/85/08 z dnia 30 stycznia 

2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, wobec naruszenia art. 82 ust. 1 pkt 2 oraz 
art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 
zm.), polegającego na wyrażeniu woli zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zł przy 
braku zaplanowania deficytu budżetu, dla którego źródłem finansowania jest planowany do zaciągnięcia 
kredyt.  

 
      § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
Uchwała Rady Gminy Kamienna Góra Nr XIX/85/08 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 
Zespół w Jeleniej Górze w dniu 11 lutego 2008 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło, że Rada 
Gminy Kamienna Góra postanowiła o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zł 
z przeznaczeniem na finansowanie niżej wymienionych zadań: 

− remont dachów w gospodarce mieszkaniowej – 220.000 zł, 
− remont drogi gminnej nr 114906D w Rędzinach – 380.000, 

bez zaplanowania deficytu budżetu i wskazania kredytu jako źródła jego finansowania, co stanowi 
naruszenie przepisów art. 82 ust. 1 pkt 2 oraz art. 83 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przepisy te 
stanowią, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery 
wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz że 
suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych, 
o których mowa w art. 82 ust. 1, nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej tej 
jednostki. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

postanowiło jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Kamienna Góra 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 


