
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA

W    OPOLU

Uchwała nr 15/72/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia  31 sierpnia 2004 r.

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

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr

55, poz.577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r.

DzU nr 149, poz. 1454) oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 1592; z 2002 r. DzU 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) Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Opolu

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć

uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego nr XXIV/215/04 oraz uchwały nr XXIV/216/04 z

dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Samodzielnemu

Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich z powodu naruszenia

art. 52 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

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

W dniu 4 sierpnia 2004 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono

uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia

poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w

Strzelcach Opolskich nr XXIV/215/04 oraz nr XXIV/216/04, w których treści powołując

w podstawie prawnej m.in. legitymację art. 52 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych

zawarto postanowienia dotyczące udzielenia poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego

zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej:

• w wysokości 1.105.000 zł oraz kosztów związanych z jego udzieleniem i obsługą

łącznie do kwoty 1.167.240 zł, ustalając, iż poręczenie jest ważne od dnia 29 lipca

2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,

• w wysokości 195.000 zł oraz kosztów związanych z jego udzieleniem i obsługą łącznie

do kwoty 249.434 zł, ustalając iż poręczenie jest ważne do dnia 29 lipca 2004 r. do

dnia 31 grudnia 2009 r.

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Stosownie do brzmienia art. 52 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki

samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń z uwzględnieniem przepisów ustawy.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej.

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego kwoty poręczeń udzielonych przez Radę

Powiatu Strzeleckiego:
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• uchwałą nr XXIV/215/04 w wysokości 1.105.000 zł oraz kosztów związanych z jego

udzieleniem i obsługą łącznie do kwoty 1.167.240 zł na okres od dnia 29 lipca 2004 r.

do dnia 31 grudnia 2005 r.

oraz

• uchwałą nr XXIV/216/04 w wysokości 195.000 zł oraz z kosztów związanych z jego

udzieleniem i obsługą łącznie do kwoty na okres od dnia 29 lipca 2004 r. do dnia 31

grudnia 2009 r.

nie znajdują umocowania w treści uchwały budżetowej, która w powyższym zakresie

zawiera jedynie sytuowane na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „d” ustawy o samorządzie

powiatowym rozstrzygnięcie zawarte w § 9 uchwały Rady Powiatu nr XVI/129/04 z dnia

28 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2004, ustalające

maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku

budżetowym 2004 w łącznej kwocie 1.800.000 zł.

Tym samym uznać należy, iż uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2004 r.

nr XXIV/215/04 oraz nr XXIV/216/04 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu

Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

niezgodne są z cyt. uprzednio art. 52 ust 1 ustawy o finansach publicznych, a ustalenia

zawarte w § 9 uchwały budżetowej  na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „d” ustawy o

samorządzie powiatowym dotyczą jedynie organu wykonawczego powiatu.

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 z dnia 5 czerwca 1998 r. 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


