
UCHWAŁA NR 49/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 14 czerwca 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu 
Zgorzeleckiego nr LIII/299/2006 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie 

wyrażenia woli poręczenia kredytu pomostowego dla SP ZOZ w Zgorzelcu na 
sfinansowanie zadań pn.: “Zakup sprzętu i aparatury medycznej do 

rozpoznawania i leczenia chorób układu krążenia pacjentów  
SP ZOZ w Zgorzelcu i “Utworzenie Transgranicznego Centrum 

Kardiologii Interwencyjnej Europa Miasto Zgorzelec/Görlitz” w części 
dotyczącej udziału środków z funduszy strukturalnych. 

 
 

Na podstawie art.18 ust.1 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 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz.1592 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność §1 uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego 

nr LIII/299/2006 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wyrażenia woli poręczenia 
kredytu pomostowego dla SP ZOZ w Zgorzelcu na sfinansowanie zadań pn.: “Zakup 
sprzętu i aparatury medycznej do rozpoznawania i leczenia chorób układu krążenia 
pacjentów SP ZOZ w Zgorzelcu i “Utworzenie Transgranicznego Centrum Kardiologii 
Interwencyjnej Europa Miasto Zgorzelec/Görlitz” w części dotyczącej udziału 
środków z funduszy strukturalnych. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

Uzasadnienie 
Uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr LIII/299/2006 z dnia 25 maja 2006 

roku w sprawie wyrażenia woli poręczenia kredytu pomostowego dla SP ZOZ 
w Zgorzelcu na sfinansowanie zadań pn.: “Zakup sprzętu i aparatury medycznej do 
rozpoznawania i leczenia chorób układu krążenia pacjentów SP ZOZ w Zgorzelcu 
i “Utworzenie Transgranicznego Centrum Kardiologii Interwencyjnej Europa Miasto 
Zgorzelec/Görlitz” w części dotyczącej udziału środków z funduszy strukturalnych. 
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej 
Górze 1 czerwca 2006 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, że Rada Powiatu w §1 przedmiotowej uchwały wyraziła wolę 
zabezpieczenia kredytu pomostowego w łącznej kwocie 2.957.738 zł, który ma być 
zaciągnięty przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na 
sfinansowanie zadań pn.: “Zakup sprzętu i aparatury medycznej do rozpoznawania 
i leczenia chorób układu krążenia pacjentów SP ZOZ w Zgorzelcu” w kwocie 
1.082.738 zł i “Utworzenie Transgranicznego Centrum Kardiologii Interwencyjnej 
Europa Miasto Zgorzelec/Gorlitz w kwocie 1.875.000 zł w części dotyczącej udziału 
środków z funduszy strukturalnych, poprzez udzielenie poręczenia przez powiat na 
okres obowiązywania umowy kredytu z bankiem wyłonionym w trybie ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

W przedmiotowej uchwale Rada Powiatu nie określiła terminu udzielenia 
poręczenia, tj. roku budżetowego. Zapisanie, że poręczenie obejmuje okres 
obowiązywania umowy kredytu zawartej z bankiem wyłonionym w trybie ustawy 
Prawo zamówień publicznych, narusza postanowienia art.86 ust.2 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.). 
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Art.86 ust.1 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż jednostki samorządu 
terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów 
ustawy o finansach publicznych, których łączna kwota powinna być określona 
w uchwale budżetowej, a z ust. 2 tego artykułu wynika, że poręczenia powinny być 
terminowe i udzielane do określonej kwoty. Do właściwości organu stanowiącego 
należy więc określenie momentu udzielenia poręczenia i okresu jego obowiązywania. 
Zapisanie, że poręczenie obejmuje okres obowiązywania umowy kredytu zawartej 
z bankiem w istocie oznacza scedowanie przez organ stanowiący swoich uprawnień, 
w zakresie określenia terminu obowiązywania poręczenia, na organ wykonawczy. 
Ponadto brak określenia momentu udzielenia poręczenia uniemożliwia odniesienie 
się czy zostały spełnione wymogi art. 86 ust.1 oraz art.184 ust.1 pkt 2 lit. “a” 
ustawy o finansach publicznych. Z postanowień art.184 ust.1 pkt 2 lit. “a” ustawy o 
finansach publicznych wynika, że wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez 
zarząd powinny być uwzględnione w wydatkach budżetowych każdego roku 
w okresie obowiązywania poręczenia w kwocie odpowiadającej potencjalnym 
skutkom prawno–finansowym, jakie mogą zaistnieć dla poręczyciela w przypadku 
niewypłacalności dłużnika głównego. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Zgorzeleckiego przysługuje skarga, którą 

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

  
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


