
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    O P O L U  

 

U c h w a ł a      Nr  21/89/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 4 października 2007 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 2001r. nr 55, poz. 577; zm. 

DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. 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) oraz art. 79 

ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. - DzU 

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. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 102, poz. 1055) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

uchwały nr XI/80/07 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia 

poręczenia dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu z powodu naruszenia art. 86 ust. 1  

ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)  w zw. z § 13 ust. 2 

uchwały nr III/18/06 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu 

Powiatu na 2007 rok (z późn. zm.). 

 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XI/80/07 Rady Powiatu 

Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Brzeskiego Centrum 

Medycznego w Brzegu, w której treści organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie legitymacji art. 86 ustawy o finansach publicznych oraz art. 12 pkt 11 ustawy o 

samorządzie powiatowym postanowił o udzieleniu poręczenia w kwocie 355.000 zł dla Brzeskiego 

Centrum Medycznego w Brzegu. 

Jak wynika z brzmienia § 13 ust. 2 uchwały nr III/18/06 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 

grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2007 rok (z późn. zm.) maksymalną wysokość 

poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym na okres 1 roku 

ustalono w kwocie 2.000.000 zł. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 4 października 2007 r. przedstawiciel Powiatu 

zawiadomionego prawidłowo nie stawił się wnioskując w złożonym piśmie o zmianę terminu 

posiedzenia Kolegium (doręczone do RIO 4.10.2007 r.). W przedmiotowym piśmie opatrzonym 

datą 3.10.2007 r. podniesiono m.in., iż pełnomocnictwo do występowania w niniejszej sprawie 

otrzymałam w dniu dzisiejszym, niestety w dniu 4 października 2007 r. wyznaczono mi rozprawę w 

Sądzie Okręgowym w Opolu. 

W tym stanie Kolegium wskazuje, iż stosownie do literalnego brzmienia art. 18 ust. 3 ustawy o 

regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu kolegium izby ma prawo uczestniczyć 

przedstawiciel podmiotu określonego w art. 1 ust. 2, którego sprawa jest rozpatrywana. Tym 

samym Kolegium uznało, iż w aspekcie fakultatywnej możliwości uczestniczenia w posiedzeniu 

Kolegium przedstawiciela Powiatu Brzeskiego w ustalonym stanie nie zachodzą uzasadnione 

przesłanki do zmiany terminu rozpatrzenia sprawy. 
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 W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak stanowi art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 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. 165 ust. 3 cyt. ustawy podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego w roku budżetowym, stąd też rada powiatu jako organ wyłącznie właściwy do 

uchwalania budżetu powiatu uprawniona jest stosownie do brzmienia art. 86 ust. 1 powoływanej 

ustawy do określenia w jej treści kwoty udzielanych poręczeń.  

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego kwota poręczenia udzielonego przez Radę Powiatu 

Brzeskiego w kwocie 355.000 zł na okres lat 2007-2009 nie znajduje umocowania w treści uchwały 

nr III/18/06 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Powiatu na 

2007 rok (z późn. zm.), bowiem jedyna regulacja dotycząca poręczeń wyrażona w brzmieniu 

określonym § 13 ust. 2 cyt. uchwały związana jest z sferą kompetencji organu wykonawczego 

jednostki samorządu terytorialnego, tj. Zarządu Powiatu.  

Tym samym uznać należy, iż przedmiotowa uchwała nr XI/80/07 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 

30 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Brzeskiego Centrum Medycznego w 

Brzegu nie znajdując umocowania w zapisach uchwały budżetowej  na 2007 rok narusza art. 86 ust. 

1 ustawy o finansach publicznych, którego literalne brzmienie jednoznacznie stanowi, iż jednostki 

samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów 

niniejszej ustawy. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej. 

Niezależnie od powyższego Kolegium wskazuje, iż przywołanie w podstawie prawnej 

przedmiotowej uchwały dyspozycji art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym nie znajduje 

normatywnego uzasadnienia, bowiem powołana norma stanowiąca zgodnie z jej literalnym 

brzmieniem, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych 

sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu z uwagi na odwołanie w jej treści 

do innych ustaw nie może być uznana za rozstrzygającą o zakresie kompetencji organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 
 

  W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium przysługuje - na zasadzie 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 

 

 

 

 

 

 


