
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W   OPOLU  

Uchwała nr 8/27/2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 marca 2009 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; 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), 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. DzU nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759; z 2007 r. DzU nr 173, poz. 

1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

uchwały nr XXXI/238/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie 

udzielenia poręczenia spłaty kredytu pobieranego przez Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Głubczycach z powodu naruszenia art. 86 ust. 1 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 9 marca 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXXI/238/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie 

udzielenia poręczenia spłaty kredytu pobieranego przez Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, w której treści przywołując w podstawie prawnej 

dyspozycje  

art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 86 ustawy o finansach 

publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w § 1 uchwały 

postanowił, iŜ:Udziela się poręczenia spłaty kredytu pobieranego przez Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach do kwoty 2.190.500,- (słownie dwa 

miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych ) w terminie do końca 2011, tj. do chwili 

spłaty kredytu. 

W pozostałych uregulowaniach przedmiotowej uchwały postanowiono odpowiednio, 

iŜ poręczenie obejmuje kwotę kapitału w wysokości 2.000.000,00 zł oraz kwotę odsetek  

w wysokości 190.500,00 zł, kredyt przeznaczony natomiast jest na realizację projektu  

w ramach działania 5.2.1. – „Stacjonarna opieka medyczna” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 - 2013, tj. zakup tomografu, mammografu  

i elektroencefalografu. 

W wyjaśnieniach złoŜonych pismem nr Fn-3120/BS/22/2009 z dnia 23 marca 2009 r. 

Starosta Powiatu wyjaśnił, Ŝe Przyjmując uchwałę nr XXXI/238/2009 Rady Powiatu w 

Głubczycach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu 

pobieranego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach uznano, 

Ŝe wypełnia ona zapis art. 86 ust. 1. 
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Nadmieniam, Ŝe przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu w Głubczycach, który 

będzie przyjmowany na sesji w dniu 27 marca br., w którym w § 8 zawarto następującą treść: 

„W § 12 Uchwały Nr XXIX/220/2008 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2008 

roku w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2009 rok dotychczasową treść oznacza się 

jako ust. 1 i dopisuje się ust. 2 o treści: 

„Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Powiat w roku 

budŜetowym 2009 do łącznej kwoty w zł. 3.000.000,-„ co pozwoli doprowadzić do zgodności 

uchwały budŜetowej. 

Na posiedzenie Kolegium, wyznaczone na dzień 25 marca 2009 r. przedstawiciel 

Powiatu, zawiadomionego prawidłowo nie stawił się. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Zgodnie z treścią art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych, budŜet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów  

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

normatywnym, stanowiącym - stosownie do dyspozycji art. 165 ust. 3 cyt. ustawy - podstawę 

gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budŜetowym.  

Zgodnie z ogólnymi zasadami zaciągania zobowiązań wyraŜonymi w treści art. 86 ust. 

1 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać 

poręczeń i gwarancji z uwzględnieniem przepisów ustawy. Łączna kwota poręczeń  

i gwarancji określana jest w uchwale budŜetowej.  

Tym samym jak literalnie wynika z brzmienia powołanej regulacji w uchwale 

budŜetowej musi być określona łączna kwota poręczeń i gwarancji, która zakreśla sferę 

decyzyjną organu w zakresie dotyczącym wysokości udzielanego poręczenia.  

W uchwale budŜetowej na rok 2009 w § 12 zawarto regulację w brzmieniu Ustala się 

maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budŜetowym 2009 

do kwoty w zł: 500.000,.  

W tym stanie wskazując jako adresata powołanego upowaŜnienia Zarząd Powiatu 

stwierdzić naleŜy, iŜ rozstrzygnięcie Rady Powiatu w Głubczycach zawarte w treści uchwały 

nr XXXI/238/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie 

udzielenia poręczenia spłaty kredytu pobieranego przez Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Głubczycach nie znajduje uzasadnienia w treści powołanej uchwały 

budŜetowej Powiatu Głubczyckiego na 2009 rok, co implikuje wskazaniem jako naruszonej 

dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  

 

W tym stanie faktycznym i prawnym naleŜało orzec 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 Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 


