
Uchwała nr 37/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 marca 2007 roku 
 

w sprawie wskazania Radzie Powiatu w Jaworze nieprawidłowości w uchwale 
Nr VII/43/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Jaworskiego na 2007 rok 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. 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 jedn. Dz.U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1. 
W § 2 uchwały nr VII/43/07 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 lutego 2007 

roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 rok stwierdza się 
istotne naruszenie art. 12 pkt 8 lit.b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (jedn. tekst z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze 
zm.), z powodu upoważnienia Zarządu Powiatu do emisji papierów wartościowych 
na kwotę 7.000.000 zł. 
 

§ 2. 
Nakazuje się usunięcie nieprawidłowości wskazanej w § 1 

w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2007 roku poprzez uchylenie § 2 
uchwały. 

 
§ 3. 

1. Niniejsza uchwała powoduje zawieszenie biegu 30 dniowego terminu określonego 
w art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym na okres 30 dni. 

2. Nieusunięcie nieprawidłowości, o której mowa w § 1 spowoduje stwierdzenie 
nieważności § 2 uchwały przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr VII/43/07 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 lutego 2007 roku 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2007 rok wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej - Zespołu w Legnicy 7 marca 2007 roku. 

Z § 1 przedmiotowej uchwały wynika, że Rada Powiatu w Jaworze dokonała 
zmiany źródła przychodów budżetu zastępując przychody z zaciągniętych pożyczek 
i kredytów, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych. 

Natomiast w § 2 uchwały zamieszczono zapis w brzmieniu „Upoważnia się 
Zarząd Powiatu do emisji papierów wartościowych na kwotę 7.000.000 zł”.  

Powyższa regulacja w istotny sposób narusza art. 12 pkt 8 lit.b ustawy 
o samorządzie powiatowym, który stanowi, że do wyłącznej właściwości rady 
powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu 
dotyczących emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu. 

Stosownie do wymienionego przepisu decyzja w sprawie emisji obligacji 
komunalnych należy do uprawnień rady i nie może zostać scedowana na zarząd 
powiatu, gdyż takiej możliwości nie przewiduje ustawa o samorządzie powiatowym 
ani unormowania innych ustaw.  

 
Ponadto Kolegium wskazuje, że w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały 

przywołano niewłaściwe przepisy. Uchwała organu stanowiącego w sprawie zmian 
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budżetu podejmowana jest na podstawie tych samych przepisów co uchwała 
w sprawie budżetu. Podobna zasada dotyczy również innych uchwał. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Jaworze 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. 
 

 
 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ mgr Grażyna Kulikowska 


