
Uchwała Nr 28.284.2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 


w Warszawie 


z dnia 29 grudnia 2015 roku 


w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr XV/86/15 Rady Gminy Somianka z dnia 
27 listopada 2015 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z 
późno zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1515), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
uchwala, co następuje: 

§1 

Orzeka o nieważności Uchwały Nr XV/86/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 
2015 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych, z powodu istotnego naruszenia przepisu 
prawa tj. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.). 

§2 

Na niniejszą uchwałę służy Gminie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego 
Kolegium. 

Uzasadnienie 

W dniu 4 grudnia 2015 roku doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Warszawie Uchwałę Nr XV/86/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. 
w sprawie: emisji obligacji komunalnych. 

Kolegium Izby ustaliło, co następuje. 

Badając wskazaną uchwałę, Kolegium Izby stwierdziło, że uchwałą tą Rada Gminy 
Somianka postanowiła o wyemitowaniu 
300.000,00 zł na sfinansowanie deficytu 
majątkowe w roku budżetowym 2015. 

obligacji 
budżetu 

komunalnych 
z przeznacze

na łączną 

niem na 
kwotę 

wydatki 

Kolegium Izby zważyło, co następuje. 

W ocenie Kolegium Izby badana uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem 
przepisu art.89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o finansach publicznych, który stanowi, 



że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować 
papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu. 

W dniu podjęcia badanej uchwały, uchwała budżetowa Gminy Somianka na 2015 
rok nie przewidywała planowanego deficytu budżetu, lecz nadwyżkę budżetu w kwocie 
437.157,31 zł. 
Nie istniała więc potrzeba emisji obligacji komunalnych w celu finansowania deficytu 
budżetu. Mimo powyższego badaną uchwałą postanowiono o wyemitowaniu obligacji 
komunalnych na kwotę 300.000,00 zł, a zatem pozyskane środki z tego tytułu nie 
mogłyby być wykorzystane na taki cel jak sfinansowanie deficytu budżetu, co prowadzi 
do wniosku, że nie byłyby przeznaczone na ten cel. 

Badana uchwała została więc podjęta z istotnym naruszeniem powołanego wyżej art. 89 
ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. W świetle tego przepisów zaciąganie 
kredytów i pożyczek oraz emisja papierów wartościowych na cel wymieniony w tym 
przepisie mogą bowiem mieć miejsce tylko w przypadku istnienia takiego celu. 

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały. 


