Uchwała Nr 112/2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/450/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia
12 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym:
Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Zastępca Prezesa Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła
(sprawozdawca), Joanna Marczewska, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki
na
podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 1113 z późn. zm.)
oraz art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.)
postanawia
stwierdzić nieważność uchwały Nr XLV/450/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada
2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu z powodu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

Uzasadnienie
Uchwała Nr XLV/450/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wpłynęła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu w dniu
20 listopada 2014 roku i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych została objęta postępowaniem nadzorczym.
W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że Rada Miasta Sandomierza
postanowiła o emisji obligacji komunalnych oraz określiła zasady ich zbywania, nabywania
i wykupu. Z treści § 1 w/w uchwały wynika, że Miasto Sandomierz wyemituje obligacje
w 12 seriach do końca 2014 roku do kwoty 9.750.000,00 zł. Z kolei w § 2 Rada określiła, iż celem
emisji obligacji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji obligacji komunalnych zapadających w latach 2015-2016.
Jak wynika z treści przedmiotowej uchwały Miasto Sandomierz chce wyemitować obligacje
komunalne w 2014 roku do kwoty 9.750.000,00 zł, aby spłacić w 2014 roku zobowiązania z tytułu
emisji obligacji zapadających w latach 2015-2016. Kolegium wskazuje, że wyemitowanie obligacji
na tą kwotę i przeznaczenie ich na spłatę zobowiązań narusza art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach
publicznych, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki
oraz emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Określona bowiem spłata w/w
zobowiązań w budżecie na 2014 rok powoduje, iż nie zostaje spełniona relacja wynikająca
z art. 243 w/w ustawy, w związku z czym nie jest możliwa
emisja obligacji komunalnych
z przeznaczeniem na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.
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Jednocześnie Kolegium wskazuje, iż w wyniku badania nadzorczego Uchwały Nr XLV/452/2014
Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026, Uchwałą Nr 110/2014 z dnia 10 grudnia
2014 roku, stwierdziło nieważność
tej uchwały w związku z zaplanowaniem
rozchodów
w 2014 roku z naruszeniem art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz Uchwałą Nr 111/2014
wskazało nieprawidłowości występujące w Uchwale Nr XLV/451/2014 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 12 listopada 2014 r w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r również w związku
z zaplanowaniem rozchodów w 2014 roku z naruszeniem art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium orzekło jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje skarga za
pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
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