
Uchwała Nr 14/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 26 stycznia 2005 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego 
 Nr XXXII/352/2004 z 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały

Nr XXIII/248/2004 Rady Powiatu Kłodzkiego z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
obligacji Powiatu Kłodzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

 
Na podstawie art.18 ust.1pkt 1 z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 55, poz. 557 ze zm.) oraz art. 79 ust 1 z dnia 5 
czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze 
zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala co następuje: 

 
§ 1. 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego 
Nr XXXII/352/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIII/248/2004 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
obligacji Powiatu Kłodzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z 
powodu istotnego naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 
obligacjach (Dz. U. Nr 120 poz. 1300 ze zm.). 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XXXII/352/2004 z dnia 29 grudnia 
2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/248/2004 Rady Powiatu Kłodzkiego z 
dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie obligacji Powiatu Kłodzkiego oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Zespół w Wałbrzychu 6 stycznia 2005 roku. 

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu Kłodzkiego dokonała zmiany treści § 2 
oraz § 3 ust. 2 podjętej poprzednio przez Radę Powiatu Kłodzkiego uchwały
Nr XXIII/248/2004 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
obligacji Powiatu Kłodzkiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Badając powyższą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu stwierdziło, iż z § 3 poprzednio podjętej uchwały wykreślono ust. 2 o 
brzmieniu „Emisja ostatniej serii obligacji, o których mowa w ust. 1 wystąpi nie 
później niż 31 grudnia 2005 roku“.  
 Uchwała ta uchylając treść ust. 2 § 3 poprzedniej uchwały nie określiła
końcowej daty emisji, uniemożliwiając tym samym ustalenie dat, od których nalicza 
się oprocentowanie, jego wysokość oraz terminy jego wypłat przysługujące 
obligatariuszom. Biorąc pod uwagę fakt, iż obligacja jest papierem wartościowym 
rodzącym określone zobowiązania oraz uprawnienia po stronie emitenta 
i obligatariusza nabywającego jednostkowe obligacje, uchybienia te godzą
w stabilność i zasady obrotu gospodarczego uniemożliwiając obligatariuszom realny 
wpływ na decyzje podejmowane przez emitenta.  
 W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
postanowiło jak w sentencji.  
 

Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Kłodzkiego przysługuje skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego Mikołaja 78/79 
za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.  
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

 
dr Bogdan Cybulski 


