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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 2/2/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 16 stycznia 2013 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 

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

oraz art.79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. 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 ż n o ś ć  

 

uchwały nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego z powodu  naruszenia art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku 

z art. 121 ust. 7 oraz art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

 W dniu 17 grudnia 2012 r.  do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  doręczono 

uchwałę nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w której Rada Powiatu postanowiła zaciągnąć dłu-

goterminowy kredyt do kwoty 5.800.000 zł przeznaczony na finansowanie planowanego defi-

cytu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.  

 W związku z art. 121 ust. 7 oraz art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.), w latach 

2012 - 2013 mają zastosowanie przepisy art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), natomiast od 2014 roku obowią-

zywać będą przepisy art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 170 ust. 2 ustawy, 

łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego w trakcie roku budżetowego na ko-



strona 2/2  

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 2/2/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. 

 

niec kwartału nie może przekroczyć 60 % planowanych w danym roku budżetowym docho-

dów tej jednostki. 

 W dniu podjęcia uchwały nr XXVI/187/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długo-

terminowego Rada Powiatu w Kluczborku podjęła również uchwałę nr XXVI/188/2012  

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w której określiła prognozowana wiel-

kość długu na koniec 2012 r. w kwocie 39.807.799 zł stanowiącej 52,81 % planowanych  

w wysokości 75.372.721 zł dochodów budżetowych Powiatu w 2012 r. Jak ustaliło Kolegium, 

ww.  kwota długu nie uwzględnia zaciągniętego w 2010 r. zobowiązania wynikającego 

z umowy z Siemens sp. z o. o. w Warszawie na wykonanie kompleksowych robót budowla-

nych polegających na termomodernizacji budynków  oraz modernizacji oświetlenia w budyn-

kach oświatowych, stanowiącego tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego, 

co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 11 stycznia  

2013 r. (I SA/Op 445/12). Jak wynika z treści pisma Przewodniczącego Zarządu Powiatu (pi-

smo FN.3251.80.2012.WS z dnia 20 grudnia 2012 r.), zadłużenie wobec Siemens sp. z o. o.  

skutkuje  na dzień 31 grudnia 2012 r. zwiększeniem  długu do wysokości 54.767.935 zł.  

Na dzień podjęcia uchwały nr XXVI/187/2012 kwota długu stanowiąc 72,4 % planowanych 

dochodów tej jednostki, przekracza  dopuszczalny 60 % limit, o którym  mowa w art. 170 

ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Stan długu przekraczające-

go ustawowy limit potwierdził w piśmie FN.3251.4.2013.WS z dnia 14 stycznia 2013 r.  

Przewodniczący Zarządu Powiatu, informując że dług na koniec 2012 r. wyniósł 

56.580.330,06 zł, co stanowi 80,1 % zrealizowanych dochodów. 

W świetle powyższego, Rada Powiatu w Kluczborku podejmując uchwałę 

nr XXVI/187/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowe-

go, naruszyła art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysłu- 

guje, na podstawie art. 85 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 

 

 

 
 


