
UCHWAŁA NR 48/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 14 czerwca 2006 roku 
 
w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale nr XXXVII/267/2006 Rady 

Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zmian budżetu powiatu 
na 2006 rok 

 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 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. 
W uchwale nr XXXVII/267/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 maja 

2006 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok stwierdza się istotne 
naruszenie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm., dalej “u.f.p.”) z powodu uchwalenia 
łącznej kwoty rozchodów budżetowych z tytułu przypadających do spłaty rat 
kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek oraz 
kwotami potencjalnych spłat wynikającymi z udzielonych poręczeń – po 
uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 169 ust. 3 u.f.p. - na poziomie 
stanowiącym 16,47 % planowanych dochodów budżetowych. 

 
§ 2. 

Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w § 1 
w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2006 roku poprzez dokonanie zmiany 
uchwały budżetowej powodującej obniżenie wskaźnika zadłużenia, określonego 
w art. 169 ust.1 ustawy o finansach publicznych, do dopuszczalnego poziomu. 
 

§ 3. 
Nieusunięcie nieprawidłowości, o której mowa w § 1, spowoduje stwierdzenie 

nieważności uchwały przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu. 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
Uchwała nr XXXVII/267/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 maja 

2006 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 25 maja 2006 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, że Rada Powiatu Oleśnickiego w uchwalonym na 2006 rok 
budżecie – po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przedmiotową uchwałą - 
określiła: 
- rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 10.000.000 zł, 

w tym: 1.000.000 zł z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w związku ze 
środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym 
funduszami strukturalnymi UE (kwota ustalona na podstawie informacji o 
sytuacji finansowej Powiatu Oleśnickiego stanowiącej załącznik do pisma FN-
3011/01/06 z 29 maja 2006 r.), 

- wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 
900.000 zł, w tym: odsetki od kredytów na realizację projektów UE (zgodnie 
z wyżej wymienioną informacją), 
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- potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości 
558.211 zł przy planowanych dochodach budżetowych na poziomie 61.676.550 
zł.  

Przedmiotową uchwałą zwiększono przychody i rozchody budżetowe 
o 7.000.000 zł. Zmiana ta spowodowana jest (cyt. z uzasadnienia do uchwały) 
“możliwością zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na spłatę zaciągniętego kredytu 
długoterminowego w 2004 r. Obecna sytuacja na rynku pozwala sądzić, że będzie 
można uzyskać w wyniku przetargu znacznie niższe oprocentowanie niż dotychczas 
przy stosunkowo niskiej prowizji. W konsekwencji pozwoli to zmniejszyć wydatki na 
obsługę długu”. 

Wskaźnik udziału łącznej kwoty ujętych w budżecie na 2006 rok rozchodów 
z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z planowanymi wydatkami na opłacenie 
odsetek od kredytów i pożyczek oraz potencjalnymi wydatkami wynikającymi 
z udzielonych poręczeń - po wyłączeniach dokonanych na podstawie art. 169 ust. 3 
u.f.p. – do planowanych dochodów wynosi 16,47 %, Powyższe świadczy o istotnym 
naruszeniu przepisu art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z którego 
wynika, iż przedmiotowy wskaźnik zadłużenia nie może przekroczyć 15 % 
planowanych na dany rok dochodów budżetowych. Z brzmienia przepis art. 169 
ust. 1 u.f.p. wynika, iż do obliczenia wyżej wymienionej relacji należy przyjąć kwoty 
spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., tj. 
zaciągniętych zarówno w celu finansowania planowanego deficytu, jak na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przepis art. 169 u.f.p. nie zawiera 
wyłączeń kwot kredytów zaciąganych w celu przedterminowej spłaty kredytów wyżej 
oprocentowanych. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 
 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


