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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 3/6/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

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

oraz art.79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. nr 142, 

poz. 1592 z 2001 r.; z 2002 r. 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. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, 

poz. 1055, nr 167, poz. 1759; z 2007 r. nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. nr 92, poz. 753, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 28 poz. 142, poz. 146,  

nr 40, poz. 230; nr 106, poz. 675, z 2011 r. 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 XXVII/205/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w spra-

wie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej, w części dotyczącej określenia kwoty długu  

w latach 2012 - 2027, z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 72 ustawy o finansach publicznych oraz § 3 

rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego spo-

sobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. 

nr 298. poz. 1767). 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  doręczono w dniu 7 stycznia 2013 r.  

uchwałę nr XXVII/205/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27  grudnia 2012 r. w spra-

wie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej. W ww. uchwale określono poziom długu 

Powiatu następująco: w 2012 r. – 39.807.799 zł, w 2013 r. – 35.976.262 zł, w 2014 r. – 

32.542.975 zł, w 2015 r. – 28.644.316 zł, w 2016 r. – 24.835.640 zł, w 2017 r. –  

21.240.718 zł, w 2018 r. – 17.484.792 zł, w 2019 r. – 14.128.866 zł, w 2020 r. –  

10.472.940 zł, w 2021 r. – 8.107.907 zł, w 2022 r. – 6.356.728 zł, w 2023 r. – 4.305.549 zł,  

w 2024 r. – 3.254.370 zł, w 2025 r. – 2.203.191 zł, w 2026 r. -- 1.152.012 zł, a w 2027 r. – 

460.764 zł. 

 

Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  

publicznych, wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego 

roku objętego prognozą co najmniej kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 

relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu. 
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W art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określono, iż państwowy dług pu-

bliczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: 

     1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne; 

     2) zaciągniętych kredytów i pożyczek; 

     3) przyjętych depozytów; 

     4) wymagalnych zobowiązań: 

         a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów 

                lub ostatecznych decyzji administracyjnych, 

         b)  uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych  

                będącą dłużnikiem. 

 

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 72 ust. 2 ustawy,  minister finansów 

wydał rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfika-

cji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Zgodnie z treścią § 3 

pkt 2 rozporządzenia, tytuły dłużne zaliczane do państwowego długu publicznego, sklasy-

fikowane zgodnie z § 2 pkt 1, dzielą się m.in. na kredyty i pożyczki, przy czym do tej kate-

gorii zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ  

na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, 

umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producen-

tem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione  

na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, 

związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekono- 

miczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, z uwzględnieniem podziału na: 

      a) krótkoterminowe - o pierwotnym terminie zapłaty nie dłuższym niż rok lub podlega- 

            jące spłacie na żądanie, 

      b) długoterminowe - o pierwotnym terminie zapłaty dłuższym niż rok. 

 

Kolegium ustaliło, że w dniu 25 listopada 2010 r. Powiat Kluczborski zawarł umowę  

z Siemens sp. z o. o. w Warszawie, której przedmiotem było uzyskanie zagwarantowanych 

oszczędności poprzez wykonanie kompleksowych robót budowlanych polegających  

na termomodernizacji budynków oraz modernizacji oświetlenia w budynkach oświatowych  

oraz refundacja poniesionych wydatków za wykonane roboty budowlane wraz z rozłożeniem 

płatności w czasie na okres 9 lat; wynagrodzenie wykonawcy określono w wysokości 

19.688.532,53 zł. Zobowiązanie Powiatu Kluczborskiego, powstałe w wyniku zawarcia  

w ww. umowy z Siemens sp. z o. o. w Warszawie, stanowi tytuł dłużny zaliczany do pań-

stwowego długu publicznego, gdyż wynika z umowy nienazwanej, o terminie zapłaty dłuż-

szym niż rok, związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołała 

skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, czyli umowy, o której mowa 

w § 3 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji 

tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Również Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Opolu, w wyroku z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ze skargi Powiatu 

w Kluczborku na uchwałę nr 21/33/2012 Kolegium RIO w Opolu z dnia 19 września 2012 r., 

orzekającej nieważność uchwały nr XXIII/169/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 

30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej (I SA/Op 445/12),  

uznał ww. zobowiązanie za tytuł dłużny. 

 

W świetle powyższego, nieujęcie w uchwale nr XXVII/205/2012 Rady Powiatu 

w Kluczborku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej 

zobowiązań wynikających z umowy z Siemensem powoduje nierealność wieloletniej progno-
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zy finansowej w części dotyczącej prognozy kwoty długu, wskaźników zadłużenia określo-

nych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz relacji 

kształtowania się długu, wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych,  stanowiąc istotne naruszenie przepisów art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 72 ustawy o finansach publicz-

nych oraz z § 3 rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu 

publicznego. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługu-

je, na podstawie art. 85 ustawy o samorządzie powiatowym, skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 

 Przewodniczący Kolegium 

 

 

 
 


