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REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  
 

Uchwała nr 18/43/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 9 października 2013 r. 

 

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

obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1113),  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu  

postanawia 

 

oddalić odwołanie Zarządu Powiatu w Kluczborku od uchwały nr 330/2013 z dnia  

12 września 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w przedmiocie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego 

za I półrocze 2013 r.  

 

 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 27 września 2013 r. doręczono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

odwołanie Zarządu Powiatu w Kluczborku od uchwały nr 330/2013 z dnia 12 września  

2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, opiniującej  

negatywnie  informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półro-

cze 2013 r.  Opinię negatywną Skład Orzekający uzasadnił przede wszystkich tym, że: 

- w kwocie długu nie ujęto zobowiązań wynikających z umowy z Siemens sp. z o. o. 

w Warszawie, zawartej w dniu 25 listopada 2010 r. Zdaniem Składu Orzekającego, powołaną 

wielkość zobowiązania należało ująć w kwocie długu Powiatu, która wynosząc  

58.452.688,92 zł stanowi 77 % planowanych na koniec II kwartału 2013 r. dochodów,  

co wskazuje na naruszenie przepisu art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (w związku z art. 85  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowa-

dzające ustawę o finansach publicznych, 

 - wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 189.876,82 zł, z tego - 31.197,00 zł  

z tytułu niedokonania należnego odpisu na ZFŚS, a 157.320,39 zł z tytułu niezapłaconych 

składek ZUS. Zdaniem Składu Orzekającego, zobowiązania wymagalne z tytułu nieodprowa-

dzenia należnego odpisu na ZFŚS oraz niezapłaconych składek ZUS wskazują na naruszenie 

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.)  oraz art. 47 ust. 1  ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.). Ponadto, 

niezapłacenie składek ZUS może wskazywać na  naruszenie dyscypliny finansów publicz-

nych, o którym mowa w art. 14 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych, 

- Powiat poniósł wydatki z tytułu odsetek na łączną kwotę 8.498,56 zł, co stanowi  

naruszenie jednej z podstawowych zasad wydatkowania środków publicznych, o których 

mowa w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publicz-

ne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągnię-

tych zobowiązań. Zapłacenie odsetek może stanowić naruszenie dyscypliny finansów  
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publicznych, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowie-

dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).  

Niezależnie od powyższego, Skład Orzekający odniósł się do realności dochodów ma-

jątkowych ze sprzedaży składników majątkowych (§ 770), zaplanowanych w uchwale 

budżetowej Powiatu na 2013 r. w kwocie 11.396.026,00 zł, a zrealizowanych w kwocie 

176.126,03 zł (1,5 %) podnosząc, że wykonanie zaplanowanych ww. dochodów będzie miało 

bezpośredni wpływ  na zachowanie przez Powiat relacji, o której mowa w art. 243 ustawy 

o finansach publicznych, umożliwiającej zgodne z prawem uchwalenie budżetu na 2014 r. 

i w latach następnych. Zdaniem Składu Orzekającego, niska realizacja ww. dochodów w roku 

poprzednim oraz w I półroczu br. może wskazywać na ograniczone możliwości Powiatu  

w realizacji w 2013 r. planu dochodów ze sprzedaży mienia.     

 

W odwołaniu wniesiono o uchylenie w całości przedmiotowej uchwały Składu  

Orzekającego lub zmianę jej sentencji na opinię pozytywną, względnie pozytywną z uwaga-

mi. W uzasadnieniu odwołania, zarzucono Składowi Orzekającemu brak wystarczających 

podstaw faktycznych i prawnych, uzasadniających wydanie opinii negatywnej. W ocenie 

wnoszącego odwołanie:  

- odnośnie kwoty długu, Skład Orzekający ignoruje postanowienie NSA wydane  

w  dniu 8 maja 2013 r., (sygn. akt II GSK 610/13), a kolejna wydana z naruszeniem prawa 

opinia musi zostać przekazana wszystkim podmiotom finansującym powiat, co pogłębia 

utratę zaufania do wszelkich decyzji rodzących skutki finansowe, które muszą być podejmo-

wane w toku działalności jst, 

- odnośnie zobowiązań wymagalnych w łącznej kwocie 189.876,82 zł oraz  wystąpie-

nia płatności z tytułu odsetek karnych na łączną kwotę 8.498,56 zł,  nie mamy tu do czynienia 

z jakimkolwiek przypadkiem niedbalstwa lub zaniechania działań, które mogłyby ustrzec  

Powiat przed zaistniałą sytuacją. Powyższe może stanowić naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. Jednak taka sytuacja będzie ewentualnym przedmiotem odrębnego postępowa-

nia o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nie może jednak determinować opinii  

z realizacji budżetu jako negatywnej. Fakt wystąpienia zobowiązań wymagalnych  

oraz nieznacznych kosztów odsetek karnych, może ewentualnie spowodować sytuowanie 

opinii w kategorii pozytywnej z uwagami, nigdy nie negatywnej, 

- odnośnie niskiego wykonania dochodów majątkowych, nieosiągnięcie oczekiwanego 

poziomu wykonania nie oznacza,  że cel założony w uchwalonym i obowiązującym budżecie 

powiatu na 2013r. nie zostanie osiągnięty. Wobec podjętych przez powiat kluczborski  

działań, stwierdzić należy, że założona wielkość dochodów majątkowych na rok 2013 jest 

możliwa do osiągnięcia, tym samym relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych zostanie zachowana.  

Na posiedzenie Kolegium stawił się przedstawiciel Powiatu Kluczborskiego, który 

powtarzając  argumenty zawarte w uzasadnieniu odwołania, podniósł dodatkowo argument 

zrealizowania w III kwartale br. dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia  na poziomie 

zapewniającym realność pełnego wykonania ujętego w uchwale budżetowej planu dochodów 

majątkowych. 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  stwierdza, co następuje. 

Uchwała nr 330/2013 z dnia 12 września 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu została wydana na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2  

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 266 ust. 1  ustawy o finan-

sach publicznych.   

Odnosząc się bezpośrednio do podniesionego zarzutu błędnego określenia wysokości 

długu Powiatu Kluczborskiego poprzez zaliczenie do długu zobowiązań wynikających 
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z umowy z Siemens sp. z o.o. w Warszawie, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu podkreśla, 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 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 uwzględnione w kwocie długu jednostki samorządu terytorialnego, stosownie  

do art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

Zdaniem Kolegium, do ww. zobowiązania mają zastosowanie przepisy art. 169 

i art. 170 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, a postanowienie NSA z dnia  

8 maja 2013 r. (sygn. akt II GSK 610/13) o wstrzymaniu wykonania uchwały Kolegium, które 

zdaniem wnoszącego odwołanie jest ignorowane, mając charakter proceduralny, nie przesą-

dza o zaliczeniu bądź niezaliczeniu zobowiązań Powiatu wobec Siemensa sp. z o. o. do kwoty 

długu. W związku z powyższym, postanowienie to nie mogło mieć wpływu na suwerenną 

opinię Składu Orzekającego w zakresie oceny przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.   

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  stwierdza, iż Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu negatywnie opiniując informację o przebiegu  

wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2013 r., prawidłowo ocenił sytua-

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

do kwoty długu. Skład Orzekający ustalając stan faktyczny w zakresie zobowiązań wymagal-

nych oraz  płatności z tytułu odsetek, dokonał również prawidłowo subsumpcji poprzez wska-

zanie naruszonych norm prawnych. 

Odnosząc się do użytych w odwołaniu stwierdzeń o ignorowaniu orzeczeń NSA,   

wydaniu z naruszeniem prawa kolejnej opinii, czy braku konsekwencji przy ocenie sprawoz-

dań z realizacji budżetów jst, Kolegium wskazuje, że celem opinii wydawanych przez Izby 

jest wyłącznie przedstawienie obiektywnej i rzetelnej opinii organu sprawującego nadzór  

nad samorządowymi finansami, która sporządzana jest nie na potrzeby organu wykonawcze-

go, lecz kierowana jest do ogółu podmiotów. 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 wyrażane przez składy orzekające RIO nie mają dla organów jst charakteru 

wiążącego. Powinno się jednak uwzględniać fakt, że przedstawiają one obiektywne stanowi-

sko fachowego organu sprawującego nadzór nad finansową działalnością jednostek samorzą-

du terytorialnego. Nie oznacza to, iż organy jst muszą zawsze i w pełni podzielać zawarte  

w tych opiniach stanowisko, 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 subiektywnych kryteriów opiniującego, która nie wiąże organu 

rozstrzygającego sprawę. Organ ten powinien tylko rozważyć argumenty zawarte w opinii 

i dokonać ich swobodnej oceny (M. Ofiarska, Z. Ofiarski - Opinie regionalnych izb  

obrachunkowych jako narzędzie oddziaływania na organy jst (w:) Samorząd –finanse –  

nadzór i kontrola, red. R. P. Krawczyk, M. Stec, Warszawa 2013). Ponadto, opinia składu 

orzekającego dotyczy konkretnego stanu faktycznego i prawnego sprawy będącej przedmio-

tem opiniowania (w tym przypadku opinia dotyczy informacji o przebiegu wykonania budże-

tu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2013 r.). Tym samym, bezprzedmiotowe jest powo-

ływanie się na opinie innych składów orzekających czy też podnoszenie argumentu o realiza-

cji w III kwartale br. dochodów majątkowych jako nie dotyczących wykonania budżetu  

Powiatu w I półroczu br.     
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Mając na uwadze powyższe i nie dopatrując się naruszeń prawa w uchwale  

nr 330/2013 z dnia 12 września 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunko-

wej w Opolu, 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 

 


