
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

 

Uchwała nr  6/38/2008 

 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 12 marca 2008 r. 
 

 Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art.11 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001 r. nr 55, 

poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, 

poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) 

oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - 

DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, 

poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 116, poz. 

1203; nr 102, poz. 1055; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 

181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr XXI/125/08 z dnia 18 lutego 2008 r. Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie emisji 

obligacji komunalnych, z powodu naruszenia art. 83 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 
 

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

 

Stosownie do brzmienia przepisów ustawy o samorządzie gminnym do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XXI/125/08 z dnia 18 lutego 2008 r. Rady 

Miejskiej w Oleśnie w sprawie emisji obligacji komunalnych. Na podstawie przedmiotowej 

uchwały Rada Miejska postanowiła wyemitować 1.400 obligacji o wartości nominalnej 10.000 zl. 

każda, na łączną kwotę 14.000.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych gminy 

Olesno, w tym na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Oleśnie. Rada postanowiła także, 

że obligacje zostaną wyemitowane w 2 transzach. Pierwsza transza zostanie wyemitowana w 2008 

roku w 2 seriach na łączną wartość 3.500.000 zł, a druga w 2009 r. w 6 seriach na łączną kwotę 

10.500.000 zł.  

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 12 marca 2008 r. stawił się Skarbnik Miasta 

Olesno.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 Rada Miejska w Oleśnie uchwałą nr XXI/125/08 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie emisji 

obligacji komunalnych postanowiła wyemitować 1.400 obligacji o wartości nominalnej 10.000 zl. 

każda, na łączną kwotę 14.000.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych gminy 

Olesno, w tym na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Oleśnie oraz postanowiła, że 

obligacje zostaną wyemitowane w 2 transzach, pierwsza transza wyemitowana zostanie w 2008 

roku w 2 seriach na łączną wartość 3.500.000 zł, a druga w 2009 r. w 6 seriach na łączną kwotę 

10.500.000 zł. W uchwale nr XX/109/08 Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Olesno na rok 2008 nie zaplanowano przychodów z tego źródła. Ustawa o finansach 

publicznych  w art. 83 ust. 1 stanowi, że suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań 
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z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale 

budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Ze stanu prawnego budżetu Gminy Olesno wynika, 

że warunek zakreślony art. 83 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w zakresie emisji papierów 

wartościowych nie został spełniony, bowiem, jak wyżej wskazano, w uchwale budżetowej nie 

zaplanowano przychodów z tego źródła. Zatem Rada Miejska w Oleśnie nie miała podstaw 

prawnych do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Podjęcie uchwały zostało 

zatem dokonane z naruszeniem cytowanego wyżej przepisu art. 83 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych.  

Obecny na posiedzeniu przedstawiciel gminy wskazał, że stwierdzone nieprawidłowości 

wynikły z braku doświadczenia przy podejmowaniu tego rodzaju uchwał.  

 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 

nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 

stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na 

zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 


