
Uchwała Nr 20/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 2 września 2020 roku 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/56/2020 Rady Powiatu w Kielcach  z dnia 
28 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie: 

Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Zastępca Prezesa Izby 

Członkowie: Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Ireneusz Piasecki 
(sprawozdawca) 

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) i art. 79 ust. 1  ustawy z dnia  5 czerwca  
1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) 

postanawia 

stwierdzić nieważność uchwały Nr XXI/56/2020 Rady Powiatu w Kielcach  z dnia 28 lipca 2020 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach  z powodu naruszenia art. 242 ust. 1 w zw z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 

       
U z a s a d n i e n i e 

 

Uchwała Nr XXI/56/2020 Rady Powiatu w Kielcach  z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wpłynęła 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 6 sierpnia 2020 roku i na podstawie 
art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych została objęta postępowaniem 
nadzorczym. 

W niniejszej uchwale Rada Powiatu wskazała przeznaczenie przedmiotowej pożyczki - zgodnie 
z zapisami uchwały pożyczka przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu Powiatu Kieleckiego związanego z „Usunięciem, w trybie wykonania zastępczego odpadów 
powstałych podczas pożaru w dniu 19 kwietnia b.r., zgromadzonych na działce nr ewid. 46/8, przy 
ul. Perłowej w msc. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny”. 

W toku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby zbadało również uchwały Rady Powiatu 
w Kielcach z dnia 28 lipca 2020 roku Nr XXI/54/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2020-2028 oraz Nr XXI/55/2020 w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2020 rok, z których wynika, że zadanie, na które 
zaciągnięta zostanie pożyczka, zostało zaplanowane w wydatkach bieżących budżetu. Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach stwierdza, że w wyniku zaplanowania przedmiotowej 
pożyczki na finansowanie zadań bieżących budżetu naruszony zostanie art. 242 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych, z którego wynika konieczność  finansowania wydatków bieżących 
dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, 
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6. 

Dlatego też  wydatek bieżący nie może być finansowany, zgodnie z obowiązującymi zasadami  
budżetowymi z planowanego do zaciągnięcia długu publicznego jakim jest przedmiotowa pożyczka 

Id: BE65D070-1448-44C7-9570-11F8E355E72F. Podpisany Strona 1



z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Takie źródło 
finasowania jest wykluczone przez aktualnie obowiązujące wcześniejsze brzmienie przepisu art.242 
ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mające tu zastosowanie na 
podstawie art. 8 ustawy z dn. 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2500). 

Orzekając jak powyżej  Kolegium stwierdziło, że w chwili podejmowania przez Radę Powiatu 
w Kielcach przedmiotowej uchwały nie wystąpiły okoliczności zezwalające na zastosowanie 
przepisu art. 15 zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). 

W związku z powyższym Kolegium orzekło jak w sentencji. 

    Pouczenie 

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. 

 

  
 

Przewodniczący Kolegium 
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