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REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 7/27/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 20 marca 2013 r. 

 

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

chunkowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r.  poz.1113),  Kolegium Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej w Opolu  

postanawia 

 

oddalić odwołanie Zarządu Powiatu w Kluczborku od uchwały nr 41/2013 z dnia 6 lutego 

2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie pra-

widłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2028 

Powiatu Kluczborskiego. 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 22 lutego 2013 r. doręczono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

odwołanie Zarządu Powiatu w Kluczborku od uchwały nr 41/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, wydanej w  przedmiocie 

prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata  

2013 - 2028 Powiatu Kluczborskiego. Opinię negatywną o prawidłowości planowanej kwoty 

długu Skład Orzekający uzasadnił tym, że w kwocie długu nie ujęto zobowiązań wynikają-

cych z umowy z Siemens sp. z o. o. w Warszawie, zawartej w dniu 25 listopada 2010 r.,  

co powoduje nierealność prognozy kwoty długu w latach 2013 – 2028, wskaźników zadłuże-

nia określonych na podstawie art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych oraz relacji kształtowania się długu, wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

W odwołaniu, uchwale Składu Orzekającego zarzucono: 

   - błędne określenie wysokości długu Powiatu Kluczborskiego poprzez zaliczenie do długu 

zobowiązań wynikających z umowy z Siemens Sp. z o.o. w Warszawie, zawartej w dniu 

25 listopada 2010 r., co skutkuje wydaniem opinii negatywnej, 

   -  naruszenie prawa materialnego, tj. przepisów art. 169 i art. 170 z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych, wobec przedwczesnego zaliczenia ww. zobowiązania do długu Powiatu Kluczborskie-

go, w sytuacji braku prawomocnego rozstrzygnięcia sporu w tej sprawie toczonego  

przed Sądem Administracyjnym. 

W uzasadnieniu odwołania wskazano, że ocena wpływu zobowiązań wynikających 

z umowy z Siemens sp. z o. o. w Warszawie na dług publiczny jest zagadnieniem spornym, 

bowiem nie zostało ustalone prawomocnym wyrokiem Sądu, czy sporne zobowiązania stano-

wią tytuł dłużny w rozumieniu art. 72 ust. l ustawy o finansach publicznych.  Tym samym, 

nie było podstaw do formułowania negatywnej opinii Składu Orzekającego RIO w Opolu  

w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej,  
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a uchwała nr 41/2013 Składu Orzekającego jest sprzeczna z art. 230 ust. 4 ustawy o finansach 

publicznych, bowiem przepis ten nie daje Składowi Orzekającemu RIO w Opolu podstawy 

do negatywnego opiniowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

poprzez kwalifikowanie do długu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, które dłu-

gu nie stanowią.  

Ponadto, w odwołaniu podniesiono, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu,  

w wyroku z dnia 6 lutego 2013 r. (sygn. akt I SA/Op 46/13), wydanym w przedmiocie skargi 

Powiatu Kluczborskiego na uchwałę nr 23/35/2012 z dnia 31 października 2012 r. Kolegium 

RIO w Opolu, potwierdził powyższy wywód. Zdaniem wnoszącego odwołanie, nieuprawnio-

ne jest wydawanie dalszych aktów prawnych, które w sposób krzywdzący sytuują Powiat 

Kluczborski w gronie jednostek samorządowych o najgorszej ocenie. Potęguje to jeszcze fakt 

obligatoryjnej publikacji opinii w biuletynie informacji publicznej, co wpływa na obniżenie 

wiarygodności powiatu kluczborskiego w wielu instytucjach finansowych, z którymi w spo-

sób ciągły współpracujemy. W tym znaczeniu opinia wydana przez Skład Orzekający RIO  

w Opolu jest nie tylko nieuprawniona wobec okoliczności faktów przywołanych powyżej,  

ale ma ona oczywisty negatywny wpływ na ocenę samorządu powiatowego w Kluczborku,  

co jest szkodliwe i może przekładać się na obniżenie wiarygodności Powiatu. 

W dalszej części uzasadnienia podniesiono, że w warunkach pełnej realizacji ustawo-

wych zadań przypisanych Powiatowi i regulowania wszelkich zobowiązań w przypisanych 

prawem terminach oraz w sytuacji braku prawomocnego rozstrzygnięcia sporu zawisłego 

przed Sądem Administracyjnym, działania Składu Orzekającego RIO w Opolu należy ocenić 

w sposób negatywny i jak najszybciej wyeliminować skarżoną opinię. 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo powiadomionego 

Powiatu Kluczborskiego. 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  stwierdza, co następuje. 

 

Uchwała nr 41/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu została wydana na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy  

o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 230 ust. 4  ustawy o finansach pu-

blicznych.  

Zakres działalności opiniodawczej izb określony w art. 13 ustawy o regionalnych 

izbach obrachunkowych uzupełnia odesłanie zawarte w pkt 10 tego artykułu odsyłające  

do ustaw odrębnych. Taką ustawę odrębną stanowi ustawa o finansach publicznych, która  

w art. 230 ust. 4 nakłada na Izbę obowiązek przedstawienia opinii w sprawie prawidłowości 

planowanej kwoty długu.  Prawidłowość planowanej kwoty długu j.s.t. oceniana jest na pod-

stawie prognozy kwoty długu będącej nieodzowną częścią WPF oraz uchwały budżetowej. 

Prognoza kwoty długu, winna być skorelowana kwotowo z planowanymi wielkościami bu-

dżetowymi (kwota deficytu, kwoty przychodów zwrotnych oraz rozchodów) (por. Nowa 

ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą – red. prof. dr hab. E. Ruś-

kowski i  dr hab. J. M. Salachna, komentarz do artykułu 230). Akcentuje się również,  

iż do końca roku 2013, "prawidłowość planowanej kwoty długu" odnoszona powinna być  

do ilościowego limitu wskazanego w art. 170  ustawy o finansach publicznych z 2005 r., 

ograniczającego dopuszczalną kwotę długu do wysokości 60% planowanych dochodów  

(L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o finansach publicznych, Komentarz). 

Odnosząc się bezpośrednio do podniesionego zarzutu błędnego określenia wysokości 

długu Powiatu Kluczborskiego poprzez zaliczenie do długu zobowiązań wynikających 

z umowy z Siemens sp. z o.o. w Warszawie, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu zauważa, że w wyroku WSA w Opolu z dnia 11 stycznia 2013 r. (I SA/Op 445/12) 

Sąd uznał, że przedmiotową umowę należy zaliczyć, na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy 
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o finansach publicznych  w związku z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

28 grudnia 2011 r., do umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych 

z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne 

podobne do umowy pożyczki lub kredytu, a tym samym do państwowego długu publicznego 

wynikającego ze zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułu zaciągniętych kredytów 

i pożyczek. Zdaniem Sądu, zobowiązania wynikające z tej umowy powinny być uwzględnio-

ne w kwocie długu jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do art. 226 ust. 1 pkt 6 

ustawy. 

Zdaniem Kolegium, w świetle powyższego, do ww. zobowiązania mają zastosowanie 

przepisy art. 169 i art. 170 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz art. 243 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a brak prawomocnego rozstrzy-

gnięcia sporu w tej sprawie toczonego przed Sądem Administracyjnym nie zmienia oceny 

powyższego stanu rzeczy. 

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uznało, że również zarzut naru-

szenia przez Skład Orzekający art. 230 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jest chybiony. 

Zgodnie z treścią tego przepisu, regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej  

przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały 

budżetowej przedstawia opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki 

samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której 

mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6. Przepis art. 246 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Zauważyć  

w tym miejscu należy, że jakkolwiek ustawodawca z wydaniem opinii negatywnej o progno-

zie kwoty długu  wiąże obowiązek dokonania „takich zmian uchwał, aby została zachowana 

relacja określona w art. 243.” w realiach przedmiotowej sprawy obowiązek taki bezpośrednio 

nie istnieje, bowiem nieprawidłowe określenie kwoty długu w uchwale nie ma wpływu  

na zachowanie relacji o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Zdaniem Kolegium, negatywna ocena prawidłowości kwoty długu, dokonana  

przez Skład Orzekający RIO w Opolu, została oparta na wcześniejszym stanowisku Kolegium 

Izby co do konieczności uwzględnienia w kwocie długu zobowiązań wobec firmy Siemens,  

co potwierdził również WSA w Opolu. 

Kolegium uznało za bezprzedmiotowe powołanie nieprawomocnego wyroku WSA 

w Opolu z dnia 6 lutego 2013 r., ponieważ Sąd w powołanym wyroku nie dokonał oceny 

prawidłowości kwoty długu Powiatu, co zawarto wprost w treści uzasadnienia.   

Odnosząc się do użytych w odwołaniu stwierdzeń o „wydawaniu dalszych aktów 

prawnych, które w sposób krzywdzący sytuują powiat kluczborski w gronie jednostek samo-

rządowych o najgorszej ocenie” oraz o „negatywnym wpływie na ocenę samorządu powiato-

wego w Kluczborku”, Kolegium z całą mocą stwierdza, iż brak jest jakichkolwiek podstaw 

do użycia tego typu sformułowań. Celem opinii wydawanych przez Izby jest wyłącznie 

przedstawienie obiektywnej i rzetelnej opinii organu sprawującego nadzór nad samorządo-

wymi finansami, która sporządzana jest nie na potrzeby organu wykonawczego, lecz kiero-

wana jest do ogółu podmiotów, o czym świadczy choćby obowiązek jej publikacji w Biulety-

nie Informacji Publicznej. Powyższy pogląd wynika  ze wskazań zawartych w wyroku WSA 

w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r. III SA/Wa 3368/05, zgodnie z którymi opinie wyra-

żane przez składy orzekające RIO nie mają dla organów jst charakteru wiążącego. Powinno 

się jednak uwzględniać fakt, że przedstawiają one obiektywne stanowisko fachowego organu 

sprawującego nadzór nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Nie 

oznacza to iż organy jst muszą zawsze i w pełni podzielać zawarte w tych opiniach stanowi-

sko, niemniej powinny one przynajmniej być brane pod uwagę przy formułowaniu ocen  

w tym zakresie. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż opinia, o ile szczególny przepis prawa nie 

nadał jej innego charakteru, jest tylko oceną faktów z użyciem ustawowych lub subiektyw-
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nych kryteriów opiniującego, która nie wiąże organu rozstrzygającego sprawę. Organ ten po-

winien tylko rozważyć argumenty zawarte w opinii i dokonać ich swobodnej oceny 

(M. Ofiarska, Z. Ofiarski - Opinie regionalnych izb obrachunkowych jako narzędzie oddzia-

ływania na organy jst (w:) Samorząd –finanse – nadzór i kontrola, red. R. P. Krawczyk,  

M. Stec, Warszawa 2013). 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  stwierdza, iż Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu negatywnie opiniując kwoty długu w wieloletniej 

prognozie finansowej na lata 2013 – 2028 Powiatu Kluczborskiego, prawidłowo ocenił sytua-

cję prawną wynikającą z niezaliczenia przez Powiat zobowiązań wobec Siemens sp. z o. o.  

do kwoty długu. 

Nie dopatrując się naruszeń prawa w uchwale nr 41/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. Skła-

du Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, mając na uwadze powyższe, 

Kolegium postanowiło jak w sentencji. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu jako koń-

czącej postępowanie w sprawie odwołania od opinii Składu Orzekającego nie przysługuje 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Kolegium 

 

 

 
 


