
 

REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 23/36/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 31 października 2012 r. 

 

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

izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r.  poz.1113),  Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu  

p o s t a n a w i a  

 

oddalić odwołanie Zarządu Powiatu w Kluczborku od uchwały nr 370/2012 z dnia 13 wrze-

śnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 
 

 

 

 

 

 

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

      W dniu 1 października 2012 r. doręczono do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu  odwołanie Zarządu Powiatu w Kluczborku od uchwały nr 370/2012 z dnia 13 wrze-

śnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, w którym pod-

niesiono m. in., iż „Zarząd Powiatu trwa konsekwentnie przy swoim stanowisku, iż umowa 

zawarta z firmą Simens sp. z o.o. nie powinna być zaliczana do tytułów dłużnych z tytułu po-

życzek i kredytów wyszczególnionych w § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zali-

czanych do państwowego długu publicznego, gdyż nosi znamiona umowy nazwanej na roboty 

budowlane.(…) Uruchomienie tej pożyczki nie spowoduje zwiększenie zadłużenia. Zadłużenie 

Powiatu Kluczborskiego wyniesie 44.110.397 zł co nie stanowi przekroczenia wskaźnika za-

dłużenia. Na dzień 31.12.2012 roku wyniesie on 56,63 %.” 

Na posiedzeniu Kolegium Starosta Powiatu Kluczborskiego podtrzymał w całości argu-

mentację podniesioną w treści odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu. Ponadto Starosta poinformował, że pożyczka została już zaciągnię-

ta.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uznało, że argumentacja podniesiona  

w treści odwołania, w części dotyczącej realizacji uchwały budżetowej na 2012 r. nie zasługu-

je na uwzględnienie, gdyż dotyczy okresu po wydaniu opinii Składu Orzekającego. Zdaniem 

Kolegium, analiza i ocena merytoryczna nowych okoliczności podniesionych w odwołaniu 

jest bezprzedmiotowa wobec faktu, iż opiniowana pożyczka została prze Powiat zaciągnięta.  

Dokonując oceny dokumentacji źródłowej przedłożonej przez wnioskodawcę w zakresie do-

tyczącym przedmiotu opinii Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  stwierdza, 

iż w dacie podjęcia uchwały nr 370/2012 tj. w dniu 13 września 2012 r. Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu negatywnie opiniując możliwość spłaty pożyczki, 

prawidłowo ocenił sytuację prawną i finansową Powiatu. Kolegium Regionalnej Izby Obra-
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chunkowej w Opolu potwierdza, iż zobowiązania wynikające z zawarcia przez Powiat w dniu 

25 listopada 2010 r. umowy z Simens sp. z o. o. w Warszawie,  stanowią tytuł dłużny zalicza-

ny do państwowego długu publicznego. Przekroczenie dopuszczalnego ustawowo progu za-

dłużenia, istniejące problemy Powiatu z utrzymaniem płynności finansowej,  zaciągnięte kre-

dyty krótkoterminowe, nieodprowadzenie obligatoryjnych odpisów na ZFŚS oraz niskie wy-

konanie dochodów ze sprzedaży majątku stanowiły istotne przesłanki do wydania przez Skład 

Orzekający opinii negatywnej. 

W tym stanie należało 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 

 

 

 


