
UCHWAŁA NR 0102-201/19
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 25 kwietnia 
2019 r. w sprawie emisji obligacji.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność uchwały Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Elbląg z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie emisji obligacji.

Uzasadnienie

W dniu 25 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Elbląg podjęła uchwałę Nr VIII/56/2019 w sprawie emisji obligacji.W 
dniu 29 kwietnia 2019 r. przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, 
celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem. Pismem z dnia 08 maja 2019 r. 
zawiadomiono Gminę Elbląg, iż przedmiotowa uchwała będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (zwane dalej: Kolegium Izby) w dniu 13 maja 2019 r.Zgodnie 
z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w posiedzeniu Kolegium Izby ma prawo 
uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Elbląg 
nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych 
w art. 11 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis 
art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa 
regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego w sprawach zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego 
jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek. Kolegium Izby, badając przedmiotową uchwałę 
na posiedzeniach w dniu 13 i 24 maja 2019 r. stwierdziło co następuje:Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) jednostki samorządu 
terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:1) pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;2) 
finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;3) spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;4) 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej.Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Izby stwierdziło, iż w § 2 Rada Gminy zapisała 
„Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na:a) sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych, w kwocie 5.000.000 złb) spłatę wcześniej 
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podjętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
w kwocie 1.000.000 zł”.Stosownie do art. 32 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 483) emitent może określić cel emisji. Jeżeli emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego, związek 
tych jednostek lub jednostka władz regionalnych lub lokalnych innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, określenie celu emisji jest obowiązkowe.Jeżeli cel emisji został określony, 
emitent nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na inny cel. W § 2 badanej uchwały 
wynika że, Gmina Elbląg przeznacza środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie 
planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 
oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. Art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że budżet 
jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 
tej jednostki. Natomiast z uchwały Nr VIII/55/2019 podjętej w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian 
budżetu Gminy Elbląg na 2019 rok oraz jej załączników wynika, że jednostka planuje przeznaczyć całą kwotę 
uzyskaną z tytułu emisji obligacji na pokrycie deficytu budżetu Gminy. Mając na uwadze stan faktyczny oraz 
stan prawny sprawy Kolegium Izby stwierdziło, iż postanowienie przez Radę Gminy Elbląg w §2 uchwały Nr 
VIII/56/2019 w sprawie emisji obligacji o tym, że środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną 
przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek jest niezgodne z budżetem jednostki, 
z którego wynika, iż cała kwota uzyskana z tytułu emisji obligacji zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu 
budżetu Gminy. Stanowi to istotne naruszenie art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 32 ustawy 
o obligacjach i skutkuje stwierdzeniem nieważności badanej uchwały. Zgodnie z ukształtowaną linią 
orzeczniczą sądów administracyjnych, przyjąć należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących 
nieważnością uchwały bądź zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego (lub jej części) zaliczyć 
należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej 
podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego – przez wadliwą ich 
wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 11 lutego 
1998 r. sygn. II SA/Wr 1459/97).Wobec powyższego Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

 

 Prezes Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 

w Olsztynie

Iwona Bendorf-Bundorf 
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