
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr 2/3/2010 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 stycznia 2010 r. 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 

regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.- Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. Dz.U. 

nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz.U. nr 149, poz. 1454; z 2004 

r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz.U. nr 14, poz. 114, Dz.U. nr 64, poz. 565, Dz.U. nr 249, 

poz. 2104; z 2009 nr 157, poz. 1241) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

 

w § 11 uchwały nr XXVIII/188/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2010 naruszenie art. 212 ust. 1 pkt 

6 w związku z art. 89 ust 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240) polegające na ustaleniu limitu zobowiązań z tytułu 

zaciąganych nowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, który 

ze względu na brak w uchwale budżetowej zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i 

pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 90 

ustawy o finansach publicznych jest bezprzedmiotowy. 

 

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

 

W dniu 22 grudnia 2009 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXVIII/188/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 rok, w której treści przywołując 

przepisy art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym w § 11 postanowiono, iż: 

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych nowych kredytów i pożyczek oraz 

emitowania papierów wartościowych do kwoty 4.500.000 zł, 

 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego 

zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. 

 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Zgodnie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy 

uchwalanie budżetu. 

Podjęta uchwała budżetowa jest formalnym aktem prawnym zawierającym w swej 

treści zarówno budżet, który stosownie do definicji legalnej zawartej w art. 211 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest rocznym planem dochodów  

i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki, jak również załączniki, stanowiąc tym 
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samym podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku 

budżetowym. 

Stosownie do art. 212 ust. 1 pkt 6 cyt. wyżej ustawy uchwała budżetowa zawiera 

postanowienia odnoszące się do limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów  

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1  

i art. 90.  

W podjętej uchwale budżetowej organ stanowiący ustalił w § 11 limit zobowiązań z 

tytułu zaciąganych nowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych 

do kwoty 4.500.000 zł. W dalszych postanowieniach uchwały budżetowej nie przewidziano 

przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych jak 

również nie zawarto upoważnienia dla Zarządu do zaciągania pożyczek i kredytów 

krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.  

W związku z powyższym określony § 11 uchwały limit jest bezprzedmiotowy. 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się  

do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

Zastępca Prezesa 

Jan Uksik  

 


