
Uchwała nr 78/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 29 października 2008 roku 
 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach 
Zdroju Nr XXVII/156/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (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 (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 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju 

Nr XXVII/156/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wobec 
istotnego naruszenia art. 58 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). 

 
     § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UZASADNIENIE 
Uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju Nr XXVII/156/08 z dnia 29 

września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołu Zamiejscowego w Wałbrzychu 30 września 
2008 roku. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, że Rada 
Miejska w Dusznikach Zdroju podejmując przedmiotową uchwałę nie wypełniła 
warunku określonego w art. 58 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie 
z powołanymi przepisami, uchwały rady gminy dotyczące zobowiązań finansowych 
zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady oraz powinny zawierać postanowienia wskazujące źródła 
dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte. Na podstawie wyciągu 
z protokołu z przebiegu głosowania nad podjęciem uchwał Sesji Rady Miejskiej 
w Dusznikach Zdroju Nr XXVII/2008, która odbyła się 29 września 2008 r. 
Kolegium ustaliło, że za podjęciem uchwały objętej nadzorem głosowało 14 radnych, 
z czego 7 radnych głosowało za, 7 radnych wstrzymało się od głosu. Warunek 
uzyskania bezwzględnej większości głosów zostaje zachowany jeżeli suma głosów 
„za” jest co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, 
w tym przypadku wstrzymujących się. Oznacza to, że Rada Miejska Duszniki Zdrój 
nie podjęła uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 133.910 zł na 
dofinansowanie do zadania pn. ”Modernizacja pompowni ścieków w Zieleńcu”, 
bowiem liczba głosów oddanych za podjęciem uchwały była równa głosom 
wstrzymującym się.  

Ponadto w § 2 przedmiotowej uchwały Rada Miejska postanowiła, że „Spłata 
pożyczki nastąpi w 12 ratach miesięcznych począwszy od miesiąca marca 2009 
roku” - bez wskazania źródła dochodów, z których to zobowiązanie zostanie pokryte, 
czym naruszyła normę art.58 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji.  
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Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej Duszniki Zdrój przysługuje skarga, 

którą wnosi się do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. 
Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. 
 

 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


