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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

Uchwała nr 20/49/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 29 października 2013 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz.U z 2012 r., poz. 1113) 

oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - 

Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XXXI/227/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego wobec naruszenia art. 91 ust. 1 w związku z art. 211 i 

212 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - 

Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

 

 

U z a s a d n i e n i e  
 

Stosownie do brzmienia art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (dalej: u.s.g.) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XXXI/227/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy, powołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 9 

lit. „c” u.s.g. oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), 

postanowiła w § 1 uchwały „zaciągnąć w roku budżetowym 2013 kredyt konsolidacyjny w 

kwocie 5 752 804,00 zł (…) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”.  

W uchwale postanowiono jednocześnie iż: 

 § 1 pkt 2 „Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia 

gminy.”, 

 § 2 pkt 2 „Kredyt nie wpłynie na konto Gminy, a bank udzielający dokona 

bezpośrednio spłat zadłużenia wobec wskazanych przez gminę banków.” 

Z przedstawionych tut. Izbie dokumentów, w tym wniosku Wójta Gminy Łambinowice o 

podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego z dnia 5 września 2013 r. 

wynika, iż „Gmina Łambinowice w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej 

zaciągnęła w latach poprzedzających 2013 r. kredyty i pożyczki. W wyniku analizy realizacji 

budżetu w 2013 r., prognozy dochodów i wydatków lat następnych oraz planowanych spłat 

rat kredytów i kosztów obsługi zadłużenia, mając na uwadze zachowanie wymaganych 

prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia, zasadne jest 

zaciągnięcie przez Radę Gminy w Łambinowicach długoterminowego kredytu 

konsolidacyjnego w wysokości 5 752 804,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

z tytułu kredytów, co spowoduje wydłużenie okresu spłaty (…).” 
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Jednocześnie jak wskazano w przekazanym projekcie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia „Bank udzielający kredytu dokona spłaty powyższych zobowiązań na konta w/w 

banków nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku (…).” 

 

Na posiedzenie Kolegium stawili się przedstawiciele prawidłowo zawiadomionej gminy 

wskazując m.in. iż „że na podstawie art. 89 ust. 1 u.f.p. jednostki samorządu terytorialnego 

mogą zaciągać kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W w/w ustawie 

brak jest ograniczeń, odnoszących się zaciągania kredytu konsolidacyjnego. Kredyt, o którym 

mowa w uchwale nr XXXI/227/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 26 września 2013 r. nie 

zwiększy dotychczasowego zadłużenia z uwagi na fakt, iż na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 u.f.p. 

środki pochodzące z kredytu nie stanowią przychodu Gminy, ponieważ nie wpłyną na konto 

Gminy Łambinowice. Tym samym do zaciągniętego kredytu nie ma zastosowania norma z art. 

91 u.f.p.”.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 u.s.g. stwierdzenie przez organ nadzoru, iż 

stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konsekwencji 

może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź też wskazaniem 

nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią orzeczniczą 

Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 

należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 

podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa 

materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę 

podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA 

z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” u.s.g. do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 

zarządu, dotyczących zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek.  

Zakres prawnego stanowienia rady gminy uzupełniają przepisy ustawy o finansach 

publicznych wskazując w art. 89 ust. 1, iż 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. 

 Zgodnie z art. 90 u.f.p. na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p., jednostki samorządu 

terytorialnego mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych, o ile ustawa 

tworząca fundusz tak stanowi. 

 Jednocześnie w art. 91 ust. 1 u.f.p. podkreślono, iż suma zaciągniętych kredytów i 

pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w 

art. 89 ust. 1 i art. 90 u.f.p., nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej 

jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 211 u.f.p. podstawą gospodarki finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym jest uchwała budżetowa. 
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 Jak wynika z powyższego możliwość podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu lub pożyczki bezwzględnie zdeterminowana jest wymogiem 

uprzedniego sytuowania w uchwale budżetowej planowanych przychodów (art. 212 ust. 1 pkt 

4 u.f.p.) i związanych z nimi wydatków lub rozchodów. 

 Z postanowień § 2 pkt 2 uchwały nr XXXI/225/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 

26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2013 r. wynika, iż 

wielkość planu przychodów budżetu zakreśla kwota 1 828 112,65 zł przy czym wielkość 

1 228 800,00 zł identyfikowana jest z przychodami ujętymi w § 952 Przychody z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.  

Tym samym podjęcie przez Radę Gminy w Łambinowicach w dniu 26 września 2013 r. 

uchwały nr XXXI/227/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego w wysokości 

5 752 804,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, a zatem na cel określony w art. 

89 ust. 1 pkt 3 u.f.p., nastąpiło z istotnym naruszeniem art. 91 ust. 1 w związku z art. 211 i 

212 ust. 1 pkt 4 u.f.p. Jak bowiem ustalono wynikająca z uchwały wielkość zaciąganego 

zobowiązania nie znajduje pokrycia w planie przychodów określonych w uchwale budżetowej 

na 2013 rok. Wskazanej oceny nie zmieniają postanowienia Rady Gminy zawarte w 

przedmiotowej uchwale, odnoszące się do tego, iż kredyt nie spowoduje zwiększenia 

zadłużenia Gminy oraz, że środki z kredytu nie wpłyną na konto Gminy. Nie zmienia tego 

również stanowisko Gminy odnoszące się do normy art. 5 ust. 1 pkt 4 u.f.p. bowiem przepis 

ten stanowi jedynie ogólną definicję kategorii środków budżetowych i nie może być 

interpretowany bez uwzględnienia dalszych norm ustawy o finansach publicznych 

uszczegóławiających zasady gospodarki finansowej gminy. 

Jednocześnie wskazać należy, w odniesieniu do złożonych w postępowaniu informacji o 

spłacie zadłużenia przez podmiot konsolidujący zadłużenie do końca 2013 r., iż w związku z 

normą z art. 121 ust. 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241) w roku 2013 mają 

zastosowanie zasady określone w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.), natomiast od roku 2014 

mają zastosowanie relacje, o których mowa w art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. Jak wynika z treści art. 169 powołanej ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:  

a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i 

pożyczek;  

b) wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych;  

c) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego poręczeń oraz gwarancji; - nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany 

rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku gdy wartość 

relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto przekroczy 55 

%, to kwota ta nie może przekroczyć 12 % planowanych dochodów jednostki samorządu 

terytorialnego, chyba że obciążenia te w całości wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed 

datą ogłoszenia tej relacji.  

Z przepisów tych wynika, że obciążenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

spłatami zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 

papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami w 2013 roku nie mogą przekroczyć 

15% planowanych na dany rok dochodów budżetowych, a począwszy od 2014 roku relacji 

określonej na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Przepisy ustawy nie czynią wyjątków dla spłat dokonywanych w ramach konsolidacji 
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zadłużenia (zob. pismo RIO w Opolu nr NA.III-0221/2013 z 6 września 2013 r.; Biuletyn 

Informacji Publicznej RIO w Opolu). 

Dokonana przez Kolegium prawna ocena legalności działań Rady Gminy identyfikowana 

z podjętą na podstawie m.in. art. 89 ust. 1 pkt 3 u.f.p. uchwałą nie wyklucza zastosowania 

innych prawnych konstrukcji zmierzających do zmiany warunków zadłużenia Gminy. 

Przykładowo wskazać można na konstrukcje prawne, określone m.in. w Uchwale nr 6 z dnia 

10 czerwca 2011 r. Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Powyższe dotyczy 

np. odnowienia (art. 506-507 kc), wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela (518 § 1 

pkt 3 kc), podstawienie w prawa wierzyciela, zwalniające przejęcie długu (519 kc), umowa o 

zwolnienie z długu (392 kc), spełnienie świadczenia za dłużnika (356 kc) a także inne umowy 

mieszane lub nienazwane. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - 

na zasadzie art. 98 u.s.g. - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za 

pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej 

doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 


