
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W   OPOLU  

 

 

Uchwała nr   3/16/2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 26 stycznia 2007 r. 

 

w przedmiocie odwołania od uchwały nr 515/2006  z dnia 19 grudnia 2006 r. Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii z uwagami o 

przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok 

 

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001r. nr 55, poz. 

577, nr 154, poz.1800; z 2002 r. 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; z 

2006 r. nr 249, poz. 1832)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

p o s t a n a w i a  

uwzględnić odwołanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego od opinii Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zawartej w uchwale nr 515/2006 z dnia  19 

grudnia 2006 r.  

 

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

 

W dniu 12 stycznia 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

odwołanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego (sygn. Fn 3010/23/2006/RS z dnia 9 stycznia 

2007 r.) od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

sprawie opinii z uwagami o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 

2007 rok.  

Jak wynika z literalnej treści odwołujący wniósł o uchylenie uchwały nr 515/2006 z dnia 

19 grudnia 2006 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Krapkowicach projekcie budżetu 

Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok w części dotyczącej: 

a) wskazania uchwały proceduralnej. Uchwała Składu Orzekającego wskazuje, że projekt 

budżetu na 2007 r. został opracowany w oparciu o procedurę uchwaloną przez Radę 

Powiatu Krapkowickiego uchwałą nr VIII/35/99 z dnia 30 czerwca 1999 r., podczas 

gdy przedmiotowy projekt został opracowany w oparciu o uchwałę nr XXVIII/172/2005 

Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 września 2005, 

b) zapisu § 8 pkt 1  projektu uchwały budżetowej Powiatu Krapkowickiego na 2007 rok 

dotyczącego upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek 

oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł. Powyższy zapis jest zgodny 

z art. 184 ust. 2 pkt 1 ustawy  o finansach publicznych oraz odpowiada zapisom ujętym 

we wzorze uchwały budżetowej zaproponowanym przez Krajową Radę Regionalnych 

Izb Obrachunkowych.  

Ponadto informuję, że na koniec roku 2006 powiat nie ma długów, nie planuje ich również 

w 2007 roku.  
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Skład Orzekający w powołanym zakresie przedmiotu opinii o projekcie budżetu:  

− stwierdzając, iż projekt budżetu na 2007 r. został opracowany w oparciu o procedurę 

uchwaloną przez Radę Powiatu Krapkowickiego uchwałą nr VIII/35/99 z dnia 30 

czerwca 1999 r. (która  została podjęta na podstawie nieobowiązującej już ustawy o 

finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.) wskazał, że w związku z aktualnym 

stanem prawnym odnoszącym zasady planowania i dysponowania środkami 

publicznymi do postanowień zawartych w treści ustawy o finansach publicznych z 

dnia 30 czerwca 2005 r. zasadnym jest podjęcie przez Radę Powiatu nowej uchwały w 

sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu legitymowanej postanowieniami 

ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., 

− w odniesieniu do zawartego w § 8 pkt 1 projektu uchwały budżetowej upoważnienia 

dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 

wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do wysokości 1.000.000 zł  wskazał, iż stosownie do brzmienia art. 12 pkt 8 lit. 

d ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Krapkowickiego może ustalić 

maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez 

Zarząd w roku budżetowym. 

W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stwierdza, co 

następuje: 

Zgodnie z dyspozycją art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały 

budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informację o których mowa w art. 180, 

zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej - 

celem zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Jak wynika z przedłożonej przez Powiat dokumentacji źródłowej Rada Powiatu 

Krapkowickiego określiła procedurę uchwalania budżetu uchwałą nr XXVIII/172/2005 z 

dnia 29 września 2005 r., co czyni bezprzedmiotowym twierdzenia Składu Orzekającego 

dotyczące: 

− identyfikacji jako podstawy procedury uchwalania budżetu uchwały nr VIII/35/99 

Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 czerwca 1999 r., 

− zasadności podjęcia przez Radę Powiatu nowej uchwały w sprawie procedury 

uchwalania budżetu powiatu legitymowanej postanowieniami ustawy o finansach 

publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. 

W odniesieniu do zawartego w związku z zakresem regulacji § 8 pkt 1 projektu uchwały 

budżetowej stwierdzenia Składu Orzekającego wskazującego na brzmienie dyspozycji art. 

12 pkt 8 lit. „d” ustawy o samorządzie powiatowym Kolegium podnosi, iż samoistną 

podstawą prawną do normowania materii upoważnienia dla Zarządu Powiatu w 

przedmiocie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 

1.000.000 zł jest art. 184 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 

W tym stanie należało postanowić jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu jako kończącej 

postępowanie w sprawie odwołania od opinii Składu Orzekającego nie przysługuje skarga 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. 

        

Przewodniczący Kolegium 

 


