
 

REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr  21/33/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 19 września 2012 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 

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; z 2009 r. nr 157, poz. 1241;  

z 2010 r. nr 238, poz. 1578; z 2011 r. nr 240, poz. 1429), art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU nr 142, poz. 1592 z 2001 r.; 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. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759; 

z 2007 r. nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 92, 

poz. 753, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 28 poz. 142, poz. 146, nr 40, poz. 230; nr 106,  

poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281),  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
 

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

 

uchwały nr XXIII/169/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2012 r.  

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej z powodu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 

6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 72 ustawy o 

finansach publicznych oraz § 3 rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuŜnych zaliczanych do państwowe-

go długu publicznego (Dz. U. Nr 298. poz. 1767). 

 

 

 

 

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

 

      W dniu 7 września 2012 r.  do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  doręczono 

uchwałę nr XXIII/169/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2012 r.  

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej. W objaśnieniach do uchwały zawarto, 

co następuje:  

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2028 – zrezygnowano 

z ujmowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnie dług spłacany wydatkami 

(zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kredytów i poŜyczek umowy inwestycyj-

nej na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach uŜyteczności 

publicznej Powiatu Kluczborskiego”. 

W ocenie Powiatu Kluczborskiego tego rodzaju umowy, będące umowami o charakterze 

inwestycyjnym, i nie będące umowami nienazwanymi nie stanowią tytułów zaliczających 

się do kategorii długu publicznego w rozumieniu art. 72 FinPublU, a co za tym idzie nie 
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są tytułami dłuŜnymi w rozumieniu Rozporządzenia i w konsekwencji nie wpływają 

na wysokość wskaźnika zadłuŜenia Powiatu.  

 

Obecny na posiedzeniu Kolegium Starosta Powiatu Kluczborskiego podniósł m.in.: 

„Umowa zawarta z firmą Siemens jest umową nazwaną posiadającą cechy właściwe  

dla umowy o roboty budowlane oraz dla umowy o świadczenie usług. Ponadto umowa ta do-

tyczy wykonania robót budowlanych i wykonania usług, a nie ich finansowania. (…) Jednak 

zawarta przez nas umowa w związku z tym, iŜ posiada cechy dwóch umów nazwanych  

(tj. umowa o roboty budowlane oraz umowa o świadczeniu usług do której odpowiednio sto-

suje się przepisy o zleceniu) nie moŜe być kwalifikowana jako umowa nienazwana.” Starosta 

zwrócił teŜ uwagę, iŜ w momencie podpisywania umowy nie obowiązywało jeszcze rozpo-

rządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

klasyfikacji tytułów dłuŜnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. 

Dokonując oceny stanu faktycznego na tle badanej uchwały Rady Powiatu w Kluczbor-

ku, Kolegium uwzględniło treść następujących dokumentów dotyczących przedmiotu spra-

wy.: 

  - umowa z dnia 25 listopada 2010 r. Powiatu Kluczborskiego   

z Siemens sp. z o. o. w Warszawie, 

  -  pismo Ministerstwa Finansów Departamentu Długu Publicznego z dnia 11 maja 

 2011 r., znak DP14/657/1/8/MKT/2011/2073, 

       -  pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  z dnia 29 sierpnia 2012 r., 

znak NA.III-0221-14-2/2012, 

     - pismo Starostwa Powiatowego w Kluczborku z dnia 18 września 2012 r.,  

znak FN.3251.56.2012. 

Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych, wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla kaŜdego roku 

objętego prognozą co najmniej: 

 1) dochody bieŜące oraz wydatki bieŜące budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, w 

tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; 

 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaŜy majątku, oraz wydatki majątkowe bu-

dŜetu jednostki samorządu terytorialnego; 

 3) wynik budŜetu jednostki samorządu terytorialnego; 

 4) przeznaczenie nadwyŜki albo sposób sfinansowania deficytu; 

 5) przychody i rozchody budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem 

długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; 

 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 

243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu; 

 7) objaśnienia przyjętych wartości. 

W art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określono, iŜ państwowy dług publiczny 

obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: 

 1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pienięŜne; 

 2) zaciągniętych kredytów i poŜyczek; 

 3) przyjętych depozytów; 

 4) wymagalnych zobowiązań: 

a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecz-

nych decyzji administracyjnych, 

b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będą-

cą dłuŜnikiem. 

     Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 72 ust. 2 ustawy,  minister finansów 

wydał rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfika-
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cji tytułów dłuŜnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Zgodnie z treścią  

§ 3 rozporządzenia, tytuły dłuŜne zaliczane do państwowego długu publicznego, sklasyfiko-

wane zgodnie z § 2 pkt 1, dzielą się na: 

 1) papiery wartościowe, inne niŜ akcje, z wyłączeniem praw pochodnych, dopuszczone  

do obrotu zorganizowanego, z uwzględnieniem podziału na: 

a) krótkoterminowe papiery wartościowe - o pierwotnym terminie wykupu nie dłuŜszym 

niŜ rok (bony skarbowe, obligacje, bony komercyjne, pozostałe papiery wartościowe), 

b) długoterminowe papiery wartościowe - o pierwotnym terminie wykupu dłuŜszym  

niŜ rok (obligacje, obligacje skarbowe, pozostałe papiery wartościowe); 

 2) kredyty i poŜyczki, przy czym do tej kategorii zalicza się równieŜ umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery warto-

ściowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaŜy, w których cena jest 

płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ry-

zyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy,  

a takŜe umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuŜszym niŜ rok, związane z finansowa-

niem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne  

do umowy poŜyczki lub kredytu, z uwzględnieniem podziału na: 

a) krótkoterminowe - o pierwotnym terminie zapłaty nie dłuŜszym niŜ rok lub podlegają-

ce spłacie na Ŝądanie, 

b) długoterminowe - o pierwotnym terminie zapłaty dłuŜszym niŜ rok. 

 

Kolegium ustaliło, Ŝe w dniu 25 listopada 2010 r. Powiat Kluczborski zawarł umowę  

z Siemens sp. z o. o. w Warszawie, której przedmiotem było uzyskanie zagwarantowanych 

oszczędności poprzez wykonanie kompleksowych robót budowlanych polegających na ter-

momodernizacji budynków oraz modernizacji oświetlenia w budynkach oświatowych  

oraz refundacja poniesionych wydatków za wykonane roboty budowlane wraz z rozłoŜeniem 

płatności w czasie na okres 9 lat; wynagrodzenie wykonawcy określono w wysokości 

19.688.532,53 zł. Zdaniem Kolegium, niniejsza umowa zawiera postanowienia, które wykra-

czają poza zakres zasady swobody umów w zakresie modyfikacji umowy nazwanej, czyniąc 

w ten sposób z niej, w części dotyczącej odroczenia terminu płatności za roboty wykonane  

na jej podstawie i poniesienia kosztów odroczonej płatności, umowę nienazwaną. 

Mając powyŜsze na uwadze, Kolegium stwierdza, iŜ zobowiązanie Powiatu Kluczbor-

skiego, powstałe w wyniku zawarcia w dniu 25 listopada 2010 r. przez Powiat Kluczborski 

umowy z Siemens sp. z o. o. w Warszawie, stanowi tytuł dłuŜny zaliczany do państwowego 

długu publicznego, gdyŜ wynika z umowy nienazwanej, o terminie zapłaty dłuŜszym niŜ rok, 

związanej z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, która wywołała skutki eko-

nomiczne podobne do umowy poŜyczki lub kredytu, czyli umowy, o której mowa w § 3 pkt 2 

rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów 

dłuŜnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.  

W świetle powyŜszego, nieujęcie przez Radę Powiatu w Kluczborku, w uchwale 

nr XXIII/169/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finan-

sowej, długu z tytułu zobowiązań wynikających z umowy z Siemensem stanowi istotne naru-

szenie przepisów art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych, w związku z art. 72 ustawy o finansach publicznych oraz z § 3 rozporządzenia  Ministra 

Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów 

dłuŜnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysłu- 

guje, na podstawie art. 85 ustawy o samorządzie powiatowym, skarga do Wojewódzkiego 
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Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

  

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 


