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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 39/83/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

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

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 79 ust. 

1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 77/276/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie udzielenia poręczenia krótkoterminowego z powodu naruszenia art. 94 ustawy 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 

ustawy o finansach publicznych oraz art. 4 ust. 1 i art. 32  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym.   

 

Uzasadnienie 
 

 

W dniu 3 grudnia 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 77/276/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w 

sprawie udzielenia poręczenia krótkoterminowego. Przywołując w podstawie prawnej przepisy 

art. 94 oraz art. 262  ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz § 14 ust. 2  i 4 oraz § 15 pkt 2 

uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok z późn. zm. Zarząd Powiatu Namysłowskiego udzielił 

poręczenia dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie (dalej: NCZ 

S.A.) stanowiącego zabezpieczenie wypłaty odszkodowania przez NCZ S.A. wynikającego z 

aneksu z dnia 25 listopada 2020 r. do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 31 lipca 

2019 r. zawartej pomiędzy NCZ S.A. a Prezesem Zarządu NCZ S.A. Poręczenie zostało 

udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2020 r. na kwotę 11 665 zł. Do wykonania czynności 

prawnych polegających na udzieleniu poręczenia dla NCZ S.A. Zarząd upoważnił dwóch 

członków Zarządu Powiatu w osobach Starosty Namysłowskiego Pana Konrada Gęsiarza oraz 

Wicestarosty Namysłowskiego Pana Tomasza Wiciaka. Zgodnie z § 3 uchwały Zarządu 

Powiatu, uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

   W złożonych w sprawie w dniu 30 grudnia 2020 r. pisemnych wyjaśnieniach – pismo 

nr NA. - 421139/2-1/2020, Zarząd Powiatu Namysłowskiego reprezentowany przez Starostę i 

Wicestarostę wskazał: „(…) W pierwszej kolejności należy podnieść, iż Namysłowskie Centrum 
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Zdrowia jest spółką komunalną. Jej jedynymi akcjonariuszami są jednostki samorządu 

terytorialnego, tj.: Powiat Namysłowski, Gmina Namysłów, Gmina Świerczów, Gmina Wilków, 

Gmina Pokój oraz Gmina Domaszowice. Powiat Namysłowski jest największym 

akcjonariuszem, posiada największą liczbę akcji. Głównym przedmiotem działalności NCZ jest 

działalność szpitali (nr PKD 86.10), opieka zdrowotna (nr PKD 86). Spółka ta została 

powołana celem realizacji przez akcjonariuszy zadań własnych związanych z promocją i 

ochroną zdrowia.  

 Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej: 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. Forma spółki prawa 

handlowego jest dopuszczalna dla wszystkich zadań o charakterze użyteczności publicznej, dla 

których przepis szczególny nie rezerwuje innej formy albo nie wyklucza tej formy. 

 Wobec powyższego Powiat Namysłowski realizuje zadania z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia m.in. za pomocą Spółki - Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. 

 Jako akcjonariusz Spółki może udzielać Spółce poręczeń i gwarancji, co jest 

dopuszczalne zarówno przez kodeks cywilny jak i kodeks spółek handlowych oraz ustawę o 

finansach publicznych.   

 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:  

1.  Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem 

przepisów niniejszej ustawy. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale 

budżetowej. 

2.  Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1, są terminowe i udzielane do określonej 

kwoty. 

 Przepis art. 94 ww. ustawy nie precyzuje, co może być przedmiotem poręczenia. 

Przedmiotem tym może być w szczególności spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji, 

zapłata faktur za dostarczony towar lub wykonaną usługę jak i inne zobowiązania. 

Ograniczenia przy udzielaniu poręczeń lub gwarancji dotyczą kwoty oraz terminu, na jaki 

udzielana jest gwarancja lub poręczenie. Warunkiem udzielenia przez jednostki samorządu 

terytorialnego poręczeń i gwarancji jest uprzednie określenie przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego w uchwale budżetowej kwoty i terminu udzielanych poręczeń 

i gwarancji. Uchwała Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 listopada 2020 r., Nr 

XXII/172/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z 

dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020 upoważniła Zarząd 

Powiatu do udzielania w ciągu roku budżetowego pożyczek i poręczeń do kwoty 400.000 

złotych.  

 Zarząd Powiatu posiadał zatem stosowne upoważnienie do udzielenia kwestionowanego 

poręczenia. Warto podkreślić, że z punktu widzenia rachunkowości sam fakt udzielenia 

poręczenia lub gwarancji nie powoduje powstania zobowiązania finansowego. Wystąpi ono 

dopiero wtedy, gdy podmiot, za którego poręczono, nie wywiąże się wobec swoich wierzycieli i 

na poręczyciela zostanie przeniesiony obowiązek spłaty długu. Do tego czasu udzielone 

poręczenia i gwarancje pozostaną zobowiązaniami pozabilansowymi (warunkowymi). 

 W związku z powyższym należy stwierdzić, iż: Zarząd Powiatu udzielając 

kwestionowanego poręczenia działał w ramach obowiązujących uchwał Rady Powiatu 

Namysłowskiego oraz ustawy o finansach publicznych. Ustawa ta poza koniecznością 

określenia kwoty i terminu poręczenia nie zawiera żadnych innych ograniczeń, co do udzielania 

przed organy wykonawcze poręczeń. 

 Ponadto Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. jest spółką powołaną m.in. przez Powiat 

Namysłowski celem promocji i ochrony zdrowia. Realizuje ona m.in. zadania Powiatu w tym 

zakresie. Zadania te mogą być realizowane w ten sposób na co wprost zezwala ustawa o 

gospodarce komunalnej. Spółka celem realizacji powierzonych jej zadań musi zaciągać różne 
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zobowiązania. Powiat Namysłowski może zatem udzielać dla Spółki poręczenia w tym zakresie. 

Spółka realizuje zadania własne Powiatu i Powiat jako jej największy akcjonariusz jest 

uprawniony do udzielania na rzecz Spółki poręczeń lub gwarancji. Ustawa o finansach 

publicznych nie określa, jakie zobowiązania mogą być zabezpieczone poręczeniem, a jakie nie. 

 W związku z powyższym wnoszę o umorzenie postępowania nadzorczego.”  

 

W posiedzeniu Kolegium brał udział przedstawiciel Powiatu w osobie  radcy prawnego, 

Pana Wojciecha Kucypery. W złożonych wyjaśnieniach, stwierdził m.in. że: „(…) podtrzymuję 

złożone przez Zarząd Powiatu wyjaśnienia, w których podniesiono, że nie ma ograniczeń co 

może być przedmiotem poręczenia dla spółki, gdzie największym akcjonariuszem jest Powiat 

Namysłowski. Namysłowskie Centrum Zdrowia jest w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, 

związanej m.in. z sytuacją covidową. Wojewoda zamknął oddziały, szpital miał bardzo mało 

środków finansowych, w związku z czym Zarząd NCZ zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu 

w kwestii udzielenia przedmiotowego poręczenia do końca tego roku, w sytuacji braku takich 

środków przez NCZ. Zarząd Powiatu kierując się tym, iż jest to ich spółka, spółka samorządu 

terytorialnego w ciężkiej sytuacji finansowej, udzielił poręczenia stanowiącego zabezpieczenie 

wypłaty odszkodowania, aby Namysłowskie Centrum Zdrowia mogło wywiązywać się ze swoich 

zobowiązań, w tym wypłaty tego odszkodowania do końca roku (…). ” Przedstawiciel Powiatu 

nie wyjaśnił na posiedzeniu Kolegium na czym polegał związek pomiędzy zadaniami Powiatu 

w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a udzielonym poręczeniem z tytułu wypłaty 

ewentualnego odszkodowania ani argumentów, które przemawiały za udzieleniem poręczenia 

przez Powiat tylko jednej konkretnej umowy.  

 

Kolegium stwierdza, co następuje. 

  

Jak wynika z treści art. 79 ustawy o samorządzie powiatowym, stwierdzenie przez organ 

nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała organu powiatu narusza prawo w 

konsekwencji może implikować orzeczenie w całości lub w części jej nieważności bądź też 

wskazanie nieistotnego naruszenia prawa. Za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego należy przyjąć, iż do rodzajów naruszeń przepisów, skutkujących 

nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego, zaliczyć należy 

naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy 

prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego 

– przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał 

(np. wyrok NSA z dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Wr 949/96; wyrok NSA z dnia 11 lutego 

1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2012 r., 

sygn. akt IV SA/Wr 625/11; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I 

SA/Ol 153/18).  

 

 W odniesieniu podstawy prawnej uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego Nr 

77/276/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia krótkoterminowego 

wskazać należy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z 

uwzględnieniem przepisów ustawy a łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w 

uchwale budżetowej. Poręczenia i gwarancje, są terminowe i udzielane do określonej kwoty. Z 

kolei powołany art. 262 ustawy wskazuje, że czynności prawnych polegających na udzielaniu 

poręczeń dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd, a dla 

ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu 

terytorialnego. 
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W podstawie prawnej zostały przywołane także uregulowania wynikające z uchwały Nr 

XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu powiatu na 2020 r. z późn. zm., określające limit pożyczek i poręczeń udzielanych 

przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego w ciągu roku budżetowego do wysokości 400 000 zł 

(§ 14 ust. 2), łączną kwotę udzielanych z budżetu powiatu poręczeń i gwarancji w wysokości 

845 000 zł (§ 14 ust. 4) oraz upoważnienie Zarządu Powiatu Namysłowskiego do udzielania w 

roku budżetowym pożyczek i poręczeń do wysokości 400 000 zł (§ 15 pkt 2). 

 Przywołując powołane przepisy, Zarząd Powiatu Namysłowskiego  postanowił o 

udzieleniu poręczenia krótkoterminowego dla NCZ S.A. w wysokości 11 665 zł. Przedmiot 

poręczenia, jak wskazano w uchwale, dotyczy zabezpieczenia wypłaty odszkodowania przez 

NCZ S.A. wynikającego z aneksu z dnia 25 listopada 2020 r. do umowy o świadczenie usług 

zarządzania z dnia 31 lipca 2019 r. zawartej pomiędzy NCZ S.A. a Prezesem Zarządu NCZ S.A. 

  W trakcie prowadzonego postępowania nadzorczego ustalono, iż jak wynika z pkt 6 

preambuły przedmiotowego aneksu, celem jego zawarcia było doprecyzowanie postanowień 

pierwotnej umowy o zarządzanie NCZ S.A. w zakresie okresu na jaki została zawarta oraz 

zabezpieczenie Zarządzającego w sytuacji odwołania lub złożenia przez Zarządzającego 

rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Spółki przed nabyciem uprawnień emerytalnych. 

 Stosownie do postanowień art. 94 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jednostki 

mogą udzielać poręczeń i gwarancji z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach 

publicznych, a ich łączna kwota jest określana w uchwale budżetowej. W przypadku jednostek 

samorządu terytorialnego należy mieć na względzie również postanowienia zawarte w 

ustawach ustrojowych, w przypadku powiatu – ustawę o samorządzie powiatowym. Z treści 

art. 12 pkt 8 lit. d tej ustawy wynika, jednoznacznie, że maksymalną wysokość pożyczek i 

poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym ustala organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego. W odniesieniu do wymienionych przepisów wskazać należy, że 

łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych przez Powiat Namysłowski w 2020 r. została 

określona w budżecie na 2020 rok. W uchwale budżetowej zawarto również upoważnienie dla 

Zarządu Powiatu do udzielania pożyczek i poręczeń oraz limit udzielanych pożyczek i poręczeń 

w ciągu roku budżetowego. 

Z powołanych przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie 

powiatowym nie wynika wprost zakres przedmiotowy udzielanych poręczeń przez jednostki 

samorządu terytorialnego. W świetle powyższego, rozpatrując poręczenie udzielone przez 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwałą Nr 77/276/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie udzielenia poręczenia krótkoterminowego, w pierwszej kolejności należy poddać 

analizie tytuł tego poręczenia pod kątem zadań powiatu wynikających z ustawy o samorządzie 

powiatowym, bowiem przedmiot poręczenia udzielanego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego wiązać należy z zakresem zadań tej jednostki. Uznać należy, że w przypadku 

braku wyraźnego przepisu prawa, działanie jednostki samorządu terytorialnego należy 

skonfrontować z zakresem zadań publicznych tej jednostki (wyrok WSA w Krakowie, I SA/Kr 

544/09 z 4.12.2009 r.). 

Do poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). 

Zgodnie z § 1 art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem 

wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. 
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Poręczenie jest czynnością akcesoryjną w stosunku do długu głównego, w tym przypadku do 

zobowiązania NCZ S.A. wobec Zarządzającego wynikającego z zawartego aneksu w dniu 25 

listopada 2020 r. Zakres zobowiązania poręczyciela określa zakres zobowiązania dłużnika 

głównego. Trudno zgodzić się z twierdzeniem udzielających wyjaśnienia, iż zobowiązanie to 

wystąpi dopiero „wtedy, gdy podmiot, za którego poręczono, nie wywiąże się wobec swoich 

wierzycieli i na poręczyciela zostanie przeniesiony obowiązek spłaty długu” zważywszy, iż jak 

podnosi Strona  „Namysłowskie Centrum Zdrowia jest w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej” 

a Zarząd Powiatu udzielił poręczenia „żeby Namysłowskie Centrum Zdrowia mogło 

wywiązywać się ze swoich zobowiązań.” Wskazać należy, że już samo udzielenie poręczenia 

jest zobowiązaniem się poręczającego do poniesienia odpowiedzialności finansowej wobec 

wierzyciela w przypadku niewywiązania się dłużnika z zobowiązania. Środki na taki wydatek 

powinny być zabezpieczone w budżecie powiatu w związku z zawartą umową poręczenia. 

 W myśl art. 163 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. 

U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne 

nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Z 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że wszystkie zadania samorządu 

terytorialnego mają charakter zadań publicznych, gdyż wszystkie one służą zaspokojeniu 

potrzeb zbiorowych (uchwały TK z dnia 14 września 1994 r. W.5/94 OTK 1994/II poz. 44 oraz 

z dnia 27 września 1994 r. W. 10/93 OTK 1994/II poz. 46). 

Zakres zadań publicznych wykonywanych przez powiat został określony w  art. 2 ust. 

1 ustawy o samorządzie powiatowym. Przepis ten stanowi, że powiat wykonuje określone 

ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Przedmiotowy 

zakres określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym wykonywanych 

przez powiat zawiera art. 4 tejże ustawy. Z powołanych przepisów jednoznacznie wynika, że 

zadania powiatu zostały ograniczone do zadań publicznych określonych w ustawach, tj. w 

przepisach materialnego prawa administracyjnego (B. Dolnicki, R. Cybulska, J. Glumińska-

Pawlic, J. Jagoda, C. Martysz, M. Taniewska-Banacka, A. Wierzbica, "Ustawa o samorządzie 

powiatowym. Komentarz", ABC, 2007, wyd. II, wyrok NSA - Ośrodek Zamiejscowy w 

Katowicach z dnia 3 lipca 2002 r. I SA/Ka 631/2002). 

 Jednym z zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, określonych w art. 4 ust. 1 

ustawy o samorządzie powiatowym, realizowanych przez Powiat Namysłowski, jest promocja 

i ochrona zdrowia. Ten argument został podniesiony w złożonych wyjaśnieniach - „Powiat 

Namysłowski realizuje zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia m.in. za pomocą Spółki - 

Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.” 

Zadania powiatu zostały określone w ustawie o samorządzie powiatowym, a 

doprecyzowane w ustawach szczególnych. W zakresie ochrony zdrowia, jest to m.in. ustawa z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Przepis art. 114 tego aktu określa katalog 

zadań, na które podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne,  

w szczególności przeznaczone na: 

1) realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i 

promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych 

inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań, 

2) remonty, 

3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, 
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4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż 

wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych, 

6) realizację programów wieloletnich, 

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody 

medyczne. 

Kolejne jednostki redakcyjne ustawy doprecyzowują charakter finansowania publicznego oraz 

reguły dotyczące maksymalnej wysokości środków, które mogą być  przeznaczane na realizację 

tego zadania. Stwierdzić należy, że przedmiotowe poręczenie udzielone przez Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego w dniu 30 listopada 2020 r. nie ma związku z tytułami wydatkowymi, które 

identyfikuje art. 114 ustawy o działalności leczniczej. 

  

Jak wynika z literalnego brzmienia art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  

zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane 

przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne. Ustalenie podstawy prawnej 

wydatkowanych środków publicznych jest warunkiem koniecznym, gdyż zgodnie z 

podstawową zasadą wyrażoną w art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych 

w odrębnych przepisach, a w szczególności na zadania własne jednostek samorządu 

terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 

jednostkom samorządu terytorialnego, zadania przejęte przez jednostki samorządu 

terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, zadania realizowane wspólnie 

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomoc rzeczową lub finansową dla innych 

jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Zatem, w ocenie Kolegium tut. Izby, przy realizacji zadań 

publicznych przez Powiat Namysłowski w związku z udzielonym poręczeniem nie sposób 

pominąć zasad wydatkowania środków publicznych wynikających z ustawy o finansach 

publicznych. 

Zdaniem Kolegium, przedmiot udzielanego przez powiat poręczenia winien być w 

korelacji z zadaniami realizowanymi przez jednostkę na podstawie przepisów ustawy o 

samorządzie powiatowym (art. 4 ustawy).  Zarząd powiatu jako organ wykonawczy, zgodnie z 

klauzulą generalną zawartą w art. 32 ust. 1 tejże ustawy, wykonuje uchwały rady powiatu i 

zadania określone w przepisach prawa materialnego. W szczególności zarząd powiatu 

wykonuje (realizuje) budżet powiatu w myśl postanowień art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy,  z 

uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej określonych w ustawie o finansach publicznych.   

 W ocenie Kolegium, w katalogu zadań wykonywanych w ramach budżetu powiatu nie 

sposób umiejscowić zadania polegającego na wypłacie odszkodowań z tytułu rozwiązania 

umowy zarządzania podmiotem leczniczym. Jednostki samorządu terytorialnego nie są w ogóle 

upoważnione do finansowania wynagrodzeń w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą. Zatem nie są również uprawnione do udzielania poręczeń w zakresie takich 

zobowiązań. Istota poręczenia wymaga bowiem, by poręczyciel liczył się z koniecznością 

wstąpienia w obowiązki zobowiązanego. Dopuszczenie, by jednostki samorządu terytorialnego 
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poręczały dowolne umowy zawierane przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, 

przykładowo umowy na świadczenie usług czy dostaw, stanowiłoby w istocie obejście 

wskazanych wyżej przepisów o zakresie finansowania działalności leczniczej ze środków 

publicznych. 

Podkreślenia wymaga również charakter poręczanej umowy, któremu zdaniem 

Kolegium nie przysługuje walor zadania publicznego o charakterze ponadgminnym. W 

orzecznictwie WSA i piśmiennictwie przyjmuje się, iż „ponieważ ustawa nie precyzuje pojęcia 

"publiczny charakter sprawy" należy stwierdzić, że sprawą publiczną jest sprawa dotycząca 

interesu powszechnego, korzyści społecznej czyli korzyści ogółu lub znacznej części 

mieszkańców (Jyż Gabriela, Pławecki Zbigniew, Szewc Andrzej, Ustawa o samorządzie 

gminnym. Komentarz). Zatem, o ile zarówno praktyka kolegiów regionalnych izb 

obrachunkowych jak i WSA dopuszcza poręczanie przez jednostki samorządu terytorialnego 

zobowiązań o charakterze kredytów czy pożyczek uznając, iż przykładowo zapewnienie 

ciągłości świadczenia świadczeń zdrowotnych czy też finansowania niezbędnych inwestycji 

jest zadaniem o istotnym znaczeniu dla wspólnoty mieszkańców powiatu, przymiotu sprawy 

publicznej nie można przypisać zagwarantowaniu jednej osobie wypłaty odszkodowania z 

tytułu rozwiązania umowy zarządzania podmiotem leczniczym. Jest to w ocenie Kolegium 

zadanie podmiotu leczniczego, w tym przypadku NCZ S.A.  Ponadto, zaznaczyć należy, że 

udzielanie poręczeń winno być związane z realizacją zadań własnych jednostek samorządu 

terytorialnego (uchwała nr 13/37/2013 Kolegium RIO w Opolu z dnia 19 czerwca 2013 r.). 

Dodatkowo, Kolegium tut. Izby wskazuje, że przywołane w złożonych przez Powiat 

wyjaśnieniach w sprawie udzielonego poręczenia a także funkcjonowania NCZ S.A. przepisy 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze 

zm.) nie mają w myśl postanowień art. 6 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej zastosowania 

do podmiotów leczniczych utworzonych i prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego w formie spółek kapitałowych. 

W świetle powyższego, Kolegium uznało, iż udzielenie przez Zarząd Powiatu 

poręczenia przedmiotowego zobowiązania nastąpiło bez podstawy materialnoprawnej a zatem 

z naruszeniem art. 94 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 216 ust. 2 tejże ustawy, 

oraz art. 4 ust. 1 i art. 32 ustawy o samorządzie powiatowym. 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje 

– na zasadzie 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 

 

       Grzegorz Czarnocki 
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