
Uchwała nr 96/2006 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 22 listopada 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego  
Nr LVIII/698/2006 r. z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zamiaru 

udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku z 

przeznaczeniem na termomodernizację budynków 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz.577 ze zm.) oraz art.79 ust.1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 ze 
zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr 
LVIII/698/2006 r. z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zamiaru udzielenia 
pożyczki krótkoterminowej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku z przeznaczeniem na 
termomodernizację budynków, wobec braku podstawy prawnej do jej podjęcia 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego Nr LVIII/698/2006 r. z dnia 
24 października 2006 roku w sprawie zamiaru udzielenia pożyczki 
krótkoterminowej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 
nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku z przeznaczeniem na 
termomodernizację budynków, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 30 października 2006 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, że Rada Powiatu w § 1 uchwały wyraziła intencję udzielenia 
pożyczki krótkoterminowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku na 
termomodernizację budynków pozostających w użytkowaniu SP ZOZ realizowaną 
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w roku 2007.  

Rada Powiatu jako podstawę do podjęcia przedmiotowej uchwały wskazała 
art.12 pkt 8 ppkt „d” ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi: do 
wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych powiatu dotyczących (…) d) ustalania maksymalnej wysokości 
pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz 
maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku 
budżetowym (…). 

Powiat Kłodzki może zabezpieczyć w budżecie roku 2007 środki finansowe na 
udzielenie pożyczki dla SP ZOZ na realizację projektu, o którym mowa wyżej.  

Każdy organ władzy publicznej, wykonując zadania publiczne obowiązany jest 
działać wyłącznie w granicach obowiązującego prawa, a więc musi znajdować 
oparcie w przepisie prawnym upoważniającym do podjęcia danego aktu prawnego. 
Zgodnie z art.7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie 
i w granicach prawa. Jak wynika z przytoczonego przepisu Konstytucji RP, statuuje 
on zasadę praworządności formalnej. Na jej treść ma składać się legalność działania 
– konieczność wskazania podstawy prawnej oraz nakaz przestrzegania prawa przez 
organy władzy publicznej w tym również jednostki samorządu terytorialnego. 
Wskazane więc w podstawie prawnej przepisy nie spełniają wyżej przywołanej 
regulacji Konstytucji RP. 
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Reasumując uchwała została podjęta bez podstawy prawnej. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu, orzekło jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Kłodzkiego przysługuje skarga którą 

wnosi się do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego 
Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Kolegium  
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


