
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr 10/19/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 maja 2012 r. 

 

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

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. 

DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; z 2004 r. 

nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565 nr 249, poz. 2104, z 2009 r. nr 157 

poz. 1241; z 2010 r. nr 238, poz. 1578, z 2011 r. nr 240 poz. 1429) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592; z 2002 

r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 

214, poz. 1806; z 2003 r. DzU nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055; z 2007 r. DzU 

nr 173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 92, poz. 

753, 157, poz. 1241; z 2010 r. DzU nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675; z 

2011 r. DzU nr 21, poz. 113, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr XIX/135/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na realizację prowadzonej inwestycji z powodu naruszenia art. 12 pkt. 8 lit 

„c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 91 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 7 maja 2012 r. doręczono uchwałę nr 

XIX/135/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

na realizację prowadzonej inwestycji. Przywołując w podstawie prawnej dyspozycje art. 12 pkt. 8 

lit „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym postanowiono, iż: 

„§ 1  

1. Rada Powiatu postanawia zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 1.715.000 zł na 

realizację inwestycji pn. ”Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w 

Brzegu”. 

2. Pożyczka zostanie zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie.  

§ 2  

Rada Powiatu postanawia ustanowić zabezpieczenie dla zaciągniętej pożyczki w  

postaci weksla „in blanco”.  

 

Na posiedzenie Kolegium, nie stawił się przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego. 
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W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Jak wynika z dyspozycji art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie 

przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo, w konsekwencji może implikować orzeczenie w całości lub w części jej nieważności bądź 

też wskazanie 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 treścią art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów  

i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Uchwała budżetowa jest aktem 

normatywnym, stanowiącym - stosownie do dyspozycji art. 211 ust. 4 cyt. ustawy - podstawę 

gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.  

Kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią 

– zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. „d” ustawy o finansach publicznych – przychody budżetów i 

podlegają zaliczeniu do budżetu jednostki stanowiącego część składową uchwały budżetowej. 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki we wskazanej w tej uchwale 

wysokości zawsze uwarunkowane powinno być tym, czy w budżecie jednostki zaplanowane 

zostały w odpowiedniej wysokości przychody budżetowe z tytułu kredytu lub pożyczki, stosownie 

do dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

   Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego w uchwale nr XV/93/11 Rady Powiatu 

Brzeskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na 2012 

rok (ze zm.) wysokość przychodów z tytułu kredytów i pożyczek określono na kwotę 1.060.000 zł.  

Podjęcie zatem przez Radę Powiatu Brzeskiego uchwały XIX/135/12 z dnia 26 kwietnia 

2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1.715.000 zł nie znajduje legitymacji 

prawnej w powołanych przepisach i stanowi naruszenie art. 12 pkt. 8 lit. „c” ustawy o samorządzie 

powiatowym w związku z art. 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  

  

 W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium orzeka się jak w sentencji 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje – na zasadzie art. 85 

ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym – skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu 

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

doręczenia. 
        

 

Przewodniczący Kolegium 


