
UCHWAŁA NR 105/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 17 grudnia 2008 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 231/08 Rady Miasta 
Zgorzelec z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr 178/08 

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie emisji obligacji 
komunalnych 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Stwierdza się nieważność pkt 2 w § 1 uchwały nr 231/08 Rady Miasta Zgorzelec 
z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 178/08 Rady Miasta 
Zgorzelec z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych — z powodu 
istotnego naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UZASADNIENIE 

Uchwała nr 231/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie 
zmiany do uchwały nr 178/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie 
emisji obligacji komunalnych wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu — Zespołu w Jeleniej Górze 3 grudnia 2008 roku.  

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, stwierdziło, że Rada Miasta dokonała zmiany § 5 pkt 2 uchwały nr 178/08 
z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych nadając mu brzmienie 
„oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR dla depozytów 
trzymiesięcznych, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego 
oraz stałej marży dla inwestorów”. Dokonując zmiany § 5 pkt 2 uchwały nr 178/08 z 28 
maja 2008 r. Rada Miasta wyeliminowała górną granicę stałej marży dla inwestorów 
ustaloną na nie więcej niż 0,6%. 

Kolegium wskazuje, że brzmienie § 5 pkt 2 badanej uchwały, w wyniku 
wprowadzonych zmian, w sposób istotny narusza przepisy art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b 
ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym podejmowanie uchwał dotyczących 
emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez 
organ wykonawczy należy do wyłącznej właściwości rady gminy.  

Rada Miasta określając jedynie stawkę bazową oprocentowania WIBOR 
emitowanych obligacji w istocie pozostawiła ustalenie rzeczywistego poziomu 
oprocentowania emitowanych obligacji organowi wykonawczemu, co prowadzi do 
naruszenia przepisów o właściwości organów gminy. 

Przyznanie określonemu organowi jednostki samorządu terytorialnego wyłącznej 
kompetencji do regulowania wskazanej sfery stosunków społecznych wyklucza 
uprawnienie do cedowania tej kompetencji na inny organ jednostki samorządu 
terytorialnego. Stanowisko takie zajął między innymi Naczelny Sąd Administracyjny 
w Warszawie w wyroku z dnia 4 stycznia 1991 r. (sygn. akt III SA 978/90). W pozosta-
łych sprawach upoważnienie innego organu do rozstrzygnięcia sprawy jest 
dopuszczalne. 
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Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Zgorzelec przysługuje skarga, którą wnosi się 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, za 
pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 
dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. 
 

 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


