
Uchwała nr 28/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 3 marca 2008 roku 
 

 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Górze 
Nr XVI/69/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

przez Powiat Górowski 
 

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. 76 
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu w Górze Nr XVI/69/08 z dnia 

31 stycznia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Górowski, 
wobec naruszenia art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).  
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 
Uchwała Rady Powiatu w Górze Nr XVI/69/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku 

w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Górowski, wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 7 lutego 2008 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
stwierdziło, że Rada Powiatu w Górze postanowiła w § 1 uchwały o zaciągnięciu 
kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000 zł z przeznaczeniem na 
restrukturyzację dotychczasowego zadłużenia (8.000.000 zł) oraz na wydatki 
majątkowe i bieżące w II półroczu 2008 roku (2.000.000 zł). W § 2 uchwalono, iż 
kredyt zostanie uruchomiony w następujących transzach: 

− w 2008 roku w kwocie 5.000.000 zł, 
− w 2009 roku w kwocie 2.000.000 zł, 
− w 2010 roku w kwocie 2.000.000 zł,  
− w 2011 roku w kwocie 1.000.000 zł, 

Tym samym z przedmiotowej uchwały wynika, iż w 2008 roku transza kredytu 
będzie przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych i bieżących 
w wysokości 2.000.000 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 
3.000.000 zł. 

A zatem Rada Powiatu postanowiła zaciągnąć kredyt m.in. na wydatki 
majątkowe i bieżące w II półroczu 2008 roku w kwocie 2.000.000 zł, podczas gdy 
uchwalony deficyt wyniósł 1.200.000 zł. Tak więc zaciągany kredyt jest wyższy 
o 800.000 zł od kwoty ustalonego deficytu, co stanowi naruszenie przepisów art. 82 
ust. 1 pkt 2 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, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.  

Ustawodawca przewidział w jakich przypadkach możliwe jest podjęcie takiej 
uchwały. Konieczną przesłanką do zaciągania kredytu długoterminowego jest 
występowanie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego deficytu budżetowego, 
bądź konieczności spłat wcześniej zaciągniętych przychodów zwrotnych. Wskazanie 
wydatków majątkowych i bieżących jako cel zaciągania kredytu nie znajduje 
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uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Jednocześnie wskazuje się, że 
zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów na lata 2009 – 2011 także nie znajduje 
uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. 

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

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Górze 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 


