
Uchwała Nr 98/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 30 listopada 2011 roku 

 
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Domaniów 
Nr XIII/70/11 z 28 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu bankowego 
 
 

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 8 marca 1990 
roku 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 Rady Gminy Domaniów Nr XIII/70/11 z 28 

października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego z powodu istotnego naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Domaniów Nr XIII/70/11 z 28 października 2011 roku 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 3 listopada 2011 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Izby ustaliło, co następuje: 
Stosownie do art. 89 ust. 1 jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać 

kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na: 1) pokrycie występującego 
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów; 4) wyprzedzające 
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej. 

Rada Gminy Domaniów w § 1 badanej uchwały wyraziła zgodę na zaciągnięcie 
długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań 
inwestycyjnych oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.100.000 zł. 
Następnie ustaliła, że spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych Gminy w latach 
2012 – 2022 (§ 2 uchwały). 

Jak wynika z treści uchwały budżetowej planowany deficyt budżetu Gminy 
Domaniów na 2011 rok, rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami 
budżetu - stosownie do art. 217 ust. 1 ufp - wynosi 1.495.846 zł, przy planowanych 
przychodach w kwocie 3.519.097 zł i rozchodach w kwocie 2.023.251 zł. 

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada Gminy Domaniów naruszyła art. 89 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej jako: 
ufp) bowiem w uchwale budżetowej na 2011 rok nie zwiększono planowanego 
deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, którego źródłem 
sfinansowania miałby być przedmiotowy kredyt, ani też nie wskazano zaciąganego 
kredytu jako źródła spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań zwrotnych. 

 
Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu orzekło jak w sentencji. 
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Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Domaniów przysługuje skarga, którą 
wnosi się do Wojewódzkiego Sądu 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. 

 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 
 


