
Uchwała Nr 27/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 31 marca 2010 roku 
 
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 458/2010 Zarządu Powiatu 
w Środzie Śląskiej z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu 

określonego w uchwale budżetowej na rok 2010 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. 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 nr 458/2010 Zarządu Powiatu w Środzie 
Śląskiej z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu określonego 
w uchwale budżetowej na rok 2010 z powodu istotnego naruszenia art. 12 pkt 8 
lit.c dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz 
§ 11 pkt 1 lit.b Uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2010 Nr 
XLIII/258/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie 

Uchwała nr 458/2010 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 16 marca 
2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu powiatu określonego w uchwale budżetowej na rok 
2010 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 19 marca 2010 
roku. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu badając 
przedmiotową uchwałę stwierdziło, iż Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej podejmując 
uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.815.000 zł – wyższej o kwotę 3.785.000 
zł od planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej na rok 2010 – 
w sposób istotny naruszył kompetencje Rady Powiatu Średzkiego.  

Jako podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały Zarząd Powiatu 
wskazał art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 
212 ust. 2 pkt 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz § 11 pkt 
1 lit. b uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2010 Nr XLIII/258/2009. Ze 
wskazanych przepisów wynika, że do zadań zarządu powiatu należy wykonywanie 
budżetu powiatu, w tym zaciąganie kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 
ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w granicach upoważnień 
udzielonych przez radę powiatu. 

Rada Powiatu Średzkiego upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów 
i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
powiatu określonego w uchwale budżetowej na rok 2010 (zapis § 11 pkt 1 lit. b 
uchwały budżetowej). W związku z powyższym Zarząd Powiatu nie posiadał 
kompetencji do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 
6.815.000 zł, stanowiącej równowartość planowanego deficyt budżetu (kwota 
3.030.000 zł) oraz rozchodów budżetu (kwota 3.785.000 zł), a tym samym naruszył 
przepis art. 12 pkt 8 lit.c ustawy o samorządzie powiatowym.  
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Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji.  

 
Na niniejszą uchwałę Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej przysługuje 

skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu, 
ul. Św. Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 
 
 

 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


