
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr  16/85/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 lipca 2008 r. 

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

ka 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577, nr 154, 

poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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 (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592; 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. 102, poz. 1055; z 2007 r. nr 173, 

poz. 1218)  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Opolu 
 

o r z e k a   n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XX/108/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zacią-

gnięcia kredytu z powodu naruszenia art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  

o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 
 

 

 

 

 

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

 

W dniu 3 lipca 2008 r. dostarczono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwa-

łę uchwały nr XX/108/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie za-

ciągnięcia kredytu. Powołując w podstawie prawnej uchwały przepisy art.82 ust.1 pkt 2 i 3  

oraz art.209 ust.1 ustawy o finansach publicznych, a także art. 12 pkt 8 lit.c ustawy o samo-

rządzie powiatowym,  Rada Powiatu w Oleśnie postanowiła w § 1 uchwały zaciągnąć kredyt 

długoterminowy do kwoty 2.500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 

deficytu w wysokości 1.990.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

w wysokości 510.000 zł.    

W piśmie z dnia 14 lipca Br. Starosta Powiatu Oleskiego wyjaśnił m.in., że „powstał błąd 

w określeniu wysokości finansowania zaciąganym kredytem planowanego deficytu. Na czas 

podejmowania powyższej uchwały wysokość deficytu wynosiła 1.982.087 zł. Wobec tego nie 

jest możliwy finansowanie go w wysokości określonej w uchwale, tj. 1990.000 zł.” 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 23 lipca 2008 r. nie stawił się przedstawi-

ciel prawidłowo zawiadomionego Powiatu.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia przywołanego w podstawie prawnej uchwały art. 12 pkt 8 lit. c 

ustawy o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podej-

mowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zaciągania długotermino-

wych pożyczek i kredytów. W odniesieniu do ogólnych zasad zaciągania zobowiązań  

przez jednostki sektora finansów publicznych należy wskazać regulacje art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi  jednostki samorządu terytorialnego mogą  

 



 2 

zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na: 

−  finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (pkt 2), 

−  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych  

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (pkt 3). 

Zgodnie z treścią art. 168 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, różnica między dochodami  

a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub deficyt budżetu jednostki samorządu teryto-

rialnego.  

W uchwale budżetowej Powiatu Oleskiego na 2008 r. wielkość planowanego deficytu,  

na dzień podjęcia uchwały nr XX/108/08 Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zaciągnięcia 

kredytu tj. 26 czerwca 2008 r., została określona w wysokości 1.982.087 zł. W świetle po-

wyższego, postanowienie o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości  

1.990.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu, zawarte w  § 1 

uchwały nr XX/108/08 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 czerwca 2008 r., nie znajduje uza-

sadnienia faktycznego i prawnego, stanowiąc istotne naruszenie art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o finansach publicznych, bowiem kwota kredytu przekracza kwotę planowanego deficytu 

o 7.913 zł.  

Niezależnie od powyższego, Kolegium Izby zwraca uwagę na bezprzedmiotowość powo-

łanego w podstawie prawnej uchwały Rady Powiatu w Oleśnie przepisu art. 209 ust.1 ustawy 

o finansach publicznych oraz  na zapis § 3 uchwały, który nie zawiera jakiejkolwiek treści 

prawnej. 

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

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - 

na zasadzie art. 85 ust. 1 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 

 

 

 

 

 


