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Uchwała nr   16/ 62 /2009 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 17 czerwca 2009 r. 

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (tekst jednolity - 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)  Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu  

p o s t a n a w i a  

uwzględnić odwołanie Prezydenta Miasta Opola od uchwały nr 207/208/2009 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie 

opinii o moŜliwości spłaty kredytów długoterminowych przez Miasto Opole poprzez 

zmianę treści pkt 5 uzasadnienia powołanej uchwały Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu. 

 

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

 

W dniu 4 czerwca 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

odwołanie Prezydenta Miasta Opola od uchwały nr 207/208/2009 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie opinii o 

moŜliwości spłaty kredytów długoterminowych przez Miasto Opole.  

Zdaniem wnoszącego odwołanie w pkt 5 uzasadnienia powołanej uchwały Składu 

Orzekającego niezgodnie z ustawą o finansach publicznych, wliczono do limitu spłat 

ustalony limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i poŜyczek 

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do łącznej 

wysokości 30.000.000 zł (...) w wyniku niewłaściwych załoŜeń obliczony w uzasadnieniu 

wskaźnik spłaty do dochodów wyniósł 9,9%, podczas gdy faktycznie oscyluje on wokół 4% 

i w Ŝadnym z prognozowanych lat nie osiągnie obliczonej wielkości. 

W tym stanie Prezydent Miasta Opola wniósł o zmianę treści uzasadnienia, które w sposób 

jednoznaczny powołując się na art. 169 ustawy o finansach publicznych wskazywałoby 

faktyczne obciąŜenia budŜetu związane z obsługą długu. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 17 czerwca 2009 r. przedstawiciele Miasta 

Opola zawiadomionego prawidłowo stawili się podtrzymując w całości argumentację 

podniesioną w treści odwołania od uchwały nr 2007/2008/2009 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 25 maja 2009 r. w sprawie moŜliwości spłaty 

kredytów długoterminowych przez Miasto Opole precyzując ponadto, iŜ przywołane w 

treści odwołania stwierdzenia dotyczące: 

− wykazania wielkości „oscylującej wokół 4%” związanej z przedmiotem art. 169 

ustawy o finansach publicznych dotyczą wyłącznie prognozy roku 2009, 

− „faktycznego obciąŜenia budŜetu związanego z obsługą długu” identyfikować naleŜy z 

faktyczną wielkością załoŜeń przyjętych w dokumentacji źródłowej stanowiącej 

podstawę wydania opinii.  
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W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dokonując oceny 

całokształtu dokumentacji źródłowej przedłoŜonej przez  wnioskodawcę – Miasto Opole – 

w zakresie dotyczącym ustalenia wysokości zobowiązań finansowych przyjętych do 

budŜetu Miasta Opola  na rok 2009 oraz uwzględnionych w prognozie na lata 2010-2036 

stwierdza, iŜ przyjęte w prognozowanym okresie wielkości spłaty - w danym roku 

budŜetowym - rat kredytów i poŜyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z 

udzielonych przez Miasto Opole poręczeń wraz z naleŜnymi w danym roku odsetkami od 

tych kredytów i poŜyczek nie przekroczą wskaźnika 5,6% (w 2013 r.) planowanych 

dochodów Miasta Opola, co spełnia wymóg prawny zawarty w art. 169 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych. 

PowyŜsze stwierdzenie dokonuje tym samym zmiany brzmienia pkt 5 uzasadnienia 

uchwały nr 207/208/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie opinii o moŜliwości spłaty kredytów długoterminowych 

przez Miasto Opole. 

W tym stanie naleŜało 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 

 


