
Projekt
T Ą R O ą j ^
arcin Jabłoński

Uchwała Nr 
Rady Powiatu Słubickiego 

z dnia.................
w sprawie wniesienia skargi 

na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze

Na podstawie art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., 
poz. 814 z późn. zm.)

§ 1. Rada Powiatu Słubickiego postanawia wnieść 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. 
skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze -  uchwałę Nr 95/2017 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 
z dnia 10 marca 2017 r., stwierdzające nieważność uchwały 
Nr XXXVI/162/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 lutego 2017 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji 
zobowiązań Powiatu Słubickiego.

§ 2. Wykonanie uchwały, w szczególności udzielenie 
pełnomocnictw procesowych, powierza się Zarządowi Powiatu 
Słubickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwala się, co następuje:

DRUK NR 10/XXXVIII



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego 

w sprawie wniesienia skargi
na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Zielonej Górze

Rozstrzygnięciem nadzorczym - uchwałą Nr 95/2017 
z dnia 10 marca 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Zielonej Górze stwierdziło nieważność uchwały XXXVI/162/17 
Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań 
Powiatu Słubickiego.

Art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) 
stanowi, że rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące powiatu 
podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu 
niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy do złożenia przedmiotowej 
skargi uprawniony jest powiat lub związek powiatów, którego interes 
prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone, 
a podstawą do wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął 
uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie nadzorcze należy uznać 
za niezgodne z prawem. Przyczyną stwierdzenia nieważności 
uchwały jest w ocenie organu nadzorczego publicznoprawny 
charakter poddanych subrogacji należności budżetowych, 
co do których nie można stosować przepisów prawa cywilnego. 
W ocenie Rady Powiatu przedmiotowe rozstrzygnięcie nadzorcze 
podjęte zostało w oparciu o błędną wykładnię prawa. Dług powiatu 
jest wierzytelnością o charakterze niepodatkowym i może zostać 
zapłacony przez osobę trzecią, z którą zawarto umowę na postawie 
art. 518 ust. 3 kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym jego zaskarżenie do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego jest jak najbardziej zasadne.


