
Uchwała Nr 80/2009 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 28 października 2009 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Malczyce 
Nr XLI/175/09 z dnia 22 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego 
 

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 sie nieważność uchwały Rady Gminy Malczyce Nr XLI/175/09 
z dnia 22 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
wobec istotnego naruszenia art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.83 ust. 
1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.).  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Malczyce Nr XLI/175/09 z dnia 22 września 2009 roku 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 5 października 2009 roku. 

Rada Gminy w Malczycach podejmując przedmiotową uchwałę postanowiła 
zaciągnąć kredyt długoterminowy „do wysokości 100.000 zł na sfinansowanie 
zadania odbudowy dachu po huraganie w dniu 23 lipca 2009 roku na budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej Traugutta 2, 4, 6, w Malczycach w wysokości udziału 
procentowego Gminy Malczyce”. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, że jej postanowienia dotyczące zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w sposób istotny naruszają art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.83 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych.  

W świetle regulacji art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie 
budżetu gminy, co oznacza, że w budżecie powinny być ujęte wszystkie zadania 
gminy przewidziane do finansowania w roku budżetowym. Przepis wyżej 
wymienionego artykułu wyraża tzw. zasadę powszechności budżetu, która wraz 
z innymi zasadami budżetowymi tworzy podstawy prawne dla racjonalnego 
gospodarowania środkami publicznymi. Dotyczą one wszystkich etapów procedury 
budżetowej, począwszy od opracowania projektu i uchwalenia budżetu, a następnie 
jego wykonywania oraz kontroli tego procesu. Rada Gminy w Malczycach 
postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy na zadanie, które nie zostało ujęte 
w budżecie gminy na 2009 rok, oraz w sytuacji kiedy w uchwale budżetowej nie 
zaplanowano źródła sfinansowania deficytu. Stosownie do postanowień art. 83 ust. 
1 ustawy o finansach publicznych, suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie 
może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu 
terytorialnego. Oznacza to, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
może podejmować uchwałę o zaciągnięciu pożyczek bądź kredytów w granicach 
kwot wynikających z uchwały budżetowej. 
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Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 

 
 
 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Grażyna Kulikowska 


