
Projekt  

UCHWAŁA NR ……………………….. 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia ………………………… 

 

w sprawie wniesienia skargi na Uchwałę Nr 24.376.2022 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 2022 r. w sprawie orzeczenia 

nieważności w części uchwały Nr 346/LII/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 

września 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 

Otwocki w 2022 r. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz 85 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie na Uchwałę Nr 24.376.2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 25 października 2022 r.  w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały 

Nr 346/LII/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2022 r.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Otwockiemu. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

w Otwocku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Adwokat Łukasz Banaszek  

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie  z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526) „Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące 

powiatu, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 ust. 1, a także 

stanowisko zajęte w trybie art. 77b, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu 

niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.”, w myśl zaś ust. 3 „Do 

złożenia skargi uprawniony jest powiat lub związek powiatów, którego interes prawny, 

uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała 

organu, który podjął uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.”.  

 

 Kwestionowana uchwała Nr 24.376.2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 25 października 2022 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części 

uchwały Nr 346/LII/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2022 r. stanowi 

rozstrzygnięcie nadzorcze w rozumieniu art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.  

W zaskarżonej uchwale Rady Powiatu Otwockiego zakwestionowany został § 2, 

zgodnie którym „Prawne zabezpieczenie uzyskanego kredytu wraz z oprocentowaniem i 

innymi kosztami stanowi weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz 

oświadczenie o poddaniu się egzekucji”, w zakresie wyrazów „oraz oświadczenie o poddaniu 

się egzekucji”. W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie niniejszy 

zapis narusza art. 264 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym „W celu 

zabezpieczenia kredytu lub pożyczki nie można udzielać pełnomocnictwa do dysponowania 

rachunkiem bankowym jednostki samorządu terytorialnego.”. 

W ocenie Rady Powiatu Otwockiego zakwestionowany zapis  uchwały nie stanowi o 

udzieleniu pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym. Oświadczenie o 

poddaniu się egzekucji takim pełnomocnictwem nie jest. Akt notarialny, w którym zostanie 

złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC jest jedynie tytułem 

egzekucyjnym. 

 

 

 

 

Adwokat Łukasz Banaszek  
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