
Uchwała Nr 24/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 22 marca 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Miliczu nr 
XXX/200/2006 z 23 lutego 2006 roku w sprawie poręczenia kredytu dla 

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz.U. Z 2001 roku, Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z 79 ust. 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 
ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu w Miliczu nr XXX/200/2006 

z 23 lutego 2006 roku w sprawie poręczenia kredytu dla Zespołu Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu, wobec naruszenia art.86 ust. 2 ustawy z 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz.U. Nr 
169, poz. 1420). 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
 

Uchwała Rady Powiatu w Miliczu nr XXX/200/2006 z 23 lutego 2006 roku 
w sprawie poręczenia kredytu dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Miliczu wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 3 marca 
2006 roku. 
 

Rada Powiatu w Miliczu w § 1 uchwały postanowiła o udzieleniu poręczenia 
kredytu w kwocie 15.000.000 zł dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Miliczu na lata 2006 – 2020. Z treści § 2 uchwały wynika, że w 2006 i 
2007 roku poręcza się – w związku z okresem karencji w spłacie kapitału - tylko 
należne odsetki (z uchwały Rady Powiatu w Miliczu nr XXX/199/06 z 23 lutego 
2006 roku w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok wynika, że w budżecie 
zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń w wysokości 300.000 zł), natomiast od 2008 
roku do 2020 roku - raty kapitału plus odsetki (1 rata kapitału x 1.152.000 zł oraz 
12 rat x 1.154.000 zł wraz z należnymi odsetkami). 

Wskazano ponadto, iż “ostateczne kwoty rocznych potencjalnych spłat 
przypadające na lata 2006 – 2020 wynikające z udzielonego poręczenia zostaną 
przedstawione Zarządowi Powiatu w Miliczu przez Zespół Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej po zawarciu umowy kredytowej”. 
 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Izby stwierdza, iż przedmiotowa 
uchwała jest sprzeczna z art. 86 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420), bowiem nie 
określa ona całej – maksymalnej - kwoty poręczenia (obejmuje wyłącznie kwotę 
główną długu przyszłego, nie obejmuje natomiast kosztów obsługi kredytu, tj. 
odsetek, co do których Powiat wyraził wolę poręczenia). Zdaniem organu nadzoru, 
tym samym nie została także określona górna granica odpowiedzialności 
poręczyciela za kredyt zaciągany przez podmiot wskazany w uchwale na wypadek 
gdyby kredytobiorca nie wywiązywał się z jego terminowej spłaty. 

Z tych względów Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
stwierdza, ze wyrażenie przez Radę Powiatu w Miliczu woli udzielenia poręczenia bez 
oznaczenia wysokości zobowiązania objętego poręczeniem w istotny sposób narusza 
dyspozycję art.86 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 
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Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Miliczu 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. 
 
 

 
Zastępca Przewodniczącego Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej  
we Wrocławiu 

 
/-/ mgr Grażyna Kulikowska 


