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Wrocław,  23 marca 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. 2016 r. poz. 814 ze zm.)

stwierdzam nieważność 
uchwały nr XXXVIII/189/2017 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie 

umorzenia zobowiązań Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w stosunku do Powiatu 
Trzebnickiego wynikających z poręczonych przez Powiat Trzebnicki kredytów Szpitala im. Św. 
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Uzasadnienie 
Rada Powiatu Trzebnickiego, na sesji w dniu 2 lutego 2017 r., podjęła uchwałę nr 

XXXVIII/189/2017 w sprawie umorzenia zobowiązań Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 
w stosunku do Powiatu Trzebnickiego, wynikających z poręczonych przez Powiat Trzebnicki 
kredytów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. 

Przedmiotowa uchwała została przesłana pismem z dnia 20 lutego 2017 r. (znak pisma: 
BRP.0711.11.2017) i wpłynęła do organu nadzoru w dniu 22 lutego 2017 r. 

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym 
naruszeniem art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym w zw. 
z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 78 poz. 
483), tj. bez podstawy prawnej.

Wojewoda Dolnośląski w pierwszej kolejności zaznacza, że Rada Powiatu Trzebnickiego w podjętej 
przez siebie uchwale nie dokonała wskazania podstawy prawnej, upoważniającej ją do stanowienia 
w kwestii umarzania zobowiązań określonych podmiotów względem Powiatu Trzebnickiego. Do 
uchwały nie zostało także dołączone uzasadnienie, z którego mogłaby wynikać ewentualna podstawa 
działania. 

Mocą podjętej uchwały Rada Powiatu Trzebnickiego umorzyła zobowiązania finansowe Szpitala 
im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy wobec Powiatu Trzebnickiego, wynikające ze spłaty 
poręczonych przez Powiat Trzebnicki kredytów, zaciągniętych przez szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 
w Trzebnicy. Rada Powiatu zadecydowała zatem samodzielnie o umorzeniu zobowiązań Powiatu, 
zlecając jedynie wykonanie podjętej uchwały Zarządowi Powiatu Trzebnickiego. 

Organ nadzoru wskazuje, że bez względu na materię, której dotyczą podejmowane przez organy 
władzy publicznej działania, obowiązane są one zawsze działać na podstawie i w granicach prawa. Ta 
naczelna zasada wynikająca z art. 7 Konstytucji RP jednoznacznie przesądza, że każda podejmowana 
czynność musi mieć oparcie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W sferze prawa 
publicznego obowiązuje zatem zasada: „co nie jest prawem dozwolone, jest zakazane”. Organom 
jednostek samorządu terytorialnego wolno bowiem jedynie to, na co zezwalają ustawy, mogą działać 
tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia. Jeżeli organ administracji publicznej podejmuje 
działanie w sprawie, co do której przepis prawa nie wskazuje jego właściwości, działanie takie stanowi 
naruszenie konstytucyjnej zasady legalności. Organ nadzoru zwraca przy tym uwagę, że samo 
nie wskazanie podstawy prawnej w uchwale może być traktowane, jako nieistotne naruszenie prawa, 
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jednak tylko w przypadku, gdy organ podejmujący uchwałę rzeczywiście ma do tego prawne 
umocowanie. Jeśli jednak organ nie jest upoważniony do działania stwierdzić należy, że działania 
przez niego podejmowane w sposób istotny naruszają prawo. Tymczasem, żaden przepis prawa 
nie upoważnia Rady Powiatu Trzebnickiego do podejmowania uchwały w przedmiocie umorzenia 
zobowiązań względem tego Powiatu. 

Rada powiatu, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, jest organem stanowiącym 
i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. W art. 12 ww. ustawy 
ustawodawca określił w zasadzie zamknięty katalog spraw, w których rada powiatu jest właściwa. Co 
ważne, odmiennie niż zostało to uregulowane względem rady gminy w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.), brak jest w tym wypadku zasady 
domniemania właściwości rady powiatu we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania 
powiatu. Oznacza to, że wyliczenie zawarte w art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym jest 
wyliczeniem enumeratywnym i wyczerpującym, a ewentualne inne zadania rady powiatu mogą 
wynikać wyłącznie z ustaw (art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym). Rada powiatu 
nie może w związku z tym domniemywać, że w razie wątpliwości, co do możliwości podjęcia 
określonych działań, to ona jest uprawniona. Rada powiatu nie może także przyznanych jej 
kompetencji przenieść na inny organ, ani też nie może decydować o sprawach, które nie należą do jej 
właściwości. 

Analizując przysługujące Radzie Powiatu kompetencje organ nadzoru uznał, iż brak jest podstawy 
prawnej dającej Radzie Powiatu Trzebnickiego uprawnienie do podejmowania rozstrzygnięć 
w kwestiach dotyczących umarzania zobowiązań ciążących na innych podmiotach względem Powiatu. 
Uprawnienia Rady Powiatu z zakresu spraw dotyczących gospodarki finansowej powiatu określone 
zostały w art. 12 pkt 4-8 i 9 ustawy o samorządzie powiatowym. Wskazano przy tym wprost, jakich 
spraw majątkowych mogą dotyczyć podejmowane przez Radę uchwały (m.in. emisja obligacji oraz 
określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, uchwały dotyczące zaciągania 
długoterminowych pożyczek i kredytów i in.). 

Należy jednocześnie wskazać, że jedynym przepisem ustawy o samorządzie powiatowym, 
uprawniającym do wpływania przez radę powiatu na czynności organu wykonawczego jest art. 12 pkt 
4 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z tym przepisem do wyłącznej właściwości rady 
powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań 
z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej. Stanowienie o kierunkach działania zarządu 
powiatu oznacza generalnie władcze określanie celów i zadań działalności zarządu. Jakkolwiek, 
stanowienie takie nie może wkraczać w zakres kompetencji przysługujących zarządowi powiatu 
z mocy ustawy, a zwłaszcza nakazywać mu konkretnego sposobu postępowania w określonej sprawie. 
Oznacza to, że organ stanowiący powiatu nie może zalecać zarządowi, a tym bardziej decydować za 
niego w określonej sprawie i we wskazanym zakresie. 

Mając powyższe na względzie organ nadzoru zwraca uwagę, że uprawnienie zarządu powiatu do 
umarzania zobowiązań wynika przede wszystkim z ustawy o finansach publicznych. Ustawa ta 
zawiera regulacje dotyczące zasad postępowania przy umarzaniu należności pieniężnych. 
W art. 59 ust. 1 tejże uchwały wskazano, iż w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, 
przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym,  mogą być umarzane 
albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ustępu 4. Z kolei w ustępie 
4 czytamy: „Do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 
stosuje się przepisy art. 55-58, z tym że uprawnienia kierownika państwowej jednostki budżetowej 
przysługują zarządowi jednostki samorządu terytorialnego”. Z powyższego wynika więc, że rada 
powiatu, jako organ stanowiący, jest uprawiona do określenia zasad umarzania zobowiązań. Wskazane 
zasady określone zostały przez Radę Powiatu Trzebnickiego w uchwale nr XXXI/215/10 z dnia 
28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
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w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi 
Trzebnickiemu lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Natomiast §5 pkt 1 tejże uchwały 
stanowi, że należności mogą być umarzane w całości lub w części na wniosek dłużnika, 
w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności 
możliwościami płatniczymi dłużnika. Podmioty uprawnione do umarzania należności wskazane 
zostały w §8 uchwały, w myśl którego Zarząd Powiatu jest uprawniony do umarzania należności, 
jeżeli wartość należności w dniu złożenia wniosku lub w dniu umorzenia przekracza jednorazowo 
pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. 

Tymczasem w analizowanej sprawie Rada Powiatu zrzekła się przysługującej Powiatowi 
wierzytelności, poprzez podjęcie samodzielnej decyzji o umorzeniu długu, podczas gdy do działania 
takiego nie była uprawniona. 

W ocenie organu nadzoru każdorazowe przekroczenie kompetencji do podejmowania uchwał 
powinno być traktowane jako istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały. Potwierdza 
to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2000 r.: „Opierając 
się na konstrukcji wad powodujących nieważność można wskazać rodzaje naruszeń przepisów, które 
trzeba zaliczyć do istotnych, skutkujących nieważnością uchwały organu gminy. Do nich należy 
naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał, podstawy prawnej 
podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego – przez wadliwą 
ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał.” (sygn. akt I SA/Wr 
1798/99, Lex nr 49428). 

Dodatkowo organ nadzoru zwraca uwagę, że zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie 
powiatowym oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj 
członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd. Wskazać przy tym 
należy, że powyższy przepis dotyczy wszelkich czynności wymagających złożenia oświadczenia woli, 
mających charakter majątkowy i dotyczących majątku powiatu. 

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego 
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

Zgodnie z art. 80 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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