
Uchwała nr 59/2009 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 1 lipca 2009 roku 
 
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXIX/162/09 Rady 

Powiatu Wołowskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie emisji obligacji oraz 
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

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

obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz.577 ze zm.) oraz art.79 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 ze zm.), Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Stwierdza się nieważność § 7 ust. 1 uchwały Nr XXIX/162/09 Rady Powiatu 
Wołowskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wobec istotnego naruszenia art. 11 pkt 8) 
lit. b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Uchwala Nr XXIX/162/09 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 2 czerwca 2009 
roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 15 czerwca 
2009 r. 

Kolegium Izby badając uchwałę stwierdziło, że Rada Powiatu poprzez regulację 
§ 7 ust.1 niniejszej uchwały o treści: „Traci moc uchwała Rady Powiatu 
Wołowskiego Nr XXXIX/276/06 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie emisji obligacji 
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu” wyeliminowała z obrotu 
prawnego podstawę prawną wyemitowanych obligacji, których ostateczny termin 
wykupu zgodnie z uchwałą przypada na koniec 2013 r. Regulacja ta jest sprzeczna 
z treścią przepisu art. 11 pkt 8) lit. b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym, zgodnie z którą, uchwała organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego będąca podstawą emisji obligacji określa nie 
tylko zasady ich zbywania i nabywania, ale także wykupu i wobec tego może ona 
utracić moc dopiero z chwilą wykupu wszystkich obligacji wyemitowanych na jej 
podstawie. Wyłączenie z obiegu prawnego § 7 ust. 1 badanej uchwały spowoduje 
utrzymanie w mocy uchwały z 31 maja 2006 roku (nr XXXIX/276/06). Kolegium 
zwraca uwagę, że przyjęta w dniu 30 grudnia 2008 roku uchwała nr XXIV/139/08 
Rady Powiatu Wołowskiego zmieniająca uchwałę nr XXXIX/276/06 z 31 maja 2006 
r. oraz XII/72/07 z 28 grudnia 2007 r. w sprawie emisji obligacji oraz kreślenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu nie znajduje odbicia w budżecie na 2009 
rok i powinna być uchylona. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu postanowiło, jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Wołowskiego przysługuje skarga, którą 

wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego 
Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


