
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

 

Uchwała nr  18/64/2005 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 2 grudnia 2005 r. 
 

Na  podstawie art. 11 ust.1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 55, poz.577; zm. DzU nr 154, poz. 

1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, 

poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

 

w uchwale nr XXXVIII/238/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 10 listopada 2005 r. w 

sprawie weksla „in blanco” przywołanie w podstawie prawnej przepisów nie mających 

związku z rozstrzygnięciem zawartym w jej treści, co narusza art. 876 Kodeksu cywilnego 

oraz art. 8 ustawy Prawo wekslowe. 

 

U z a s a d n i e n i e  

 

 W dniu 21 listopada 2005 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXXVIII/238/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 10 listopada 2005 r. w 

sprawie weksla „in blanco”, w której treści powołując w podstawie prawnej legitymację art. 

18 ust. 1 art. 51  ust. 1 i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 

876 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  oraz art. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 

1936 r. Prawo wekslowe postanowiła o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Burmistrza 

Gminy Paczków aneksu do umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa hali 

sportowej w Paczkowie” do kwoty 400.000 zł ze środków MENiS i zabezpieczenia 

prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla in blanco Gminy Paczków na 

zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla. 

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do brzmienia dyspozycji art. 91 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie 

przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo w konsekwencji może implikować orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności 

bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących nieważnością uchwały organów gminy zaliczyć należy naruszenia: przepisów 

wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania 

uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa materialnego – przez wadliwą ich 

wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 

3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 

1459/97).  



2 

Akcentując w tym miejscu tezę, iż podstawą aktu normatywnego organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego musi być wyraźne upoważnienie ustawowe zawarte w 

ustawie szczególnej adekwatne do materii rozstrzyganej przez uchwałę, przywołać jednak 

należy stanowisko powołanego Sądu wyrażone w wyroku z dnia 13 listopada 2003 r. (sygn. 

akt I SA/Wr 1901/03), zgodnie z którym jednakże nawet błędne przywołanie podstawy 

prawnej w treści podjętej uchwały nie może stanowić o jej nieważności, jeżeli  istnieje norma 

kompetencyjna zezwalająca na podjęcie takiej uchwały.   

W kontekście powyższego wskazać należy, iż jak wynika z przywołanych przez Radę 

Miejską w Paczkowie w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały przepisów art. 51 ust. 1 

oraz art. 58 ustawy o samorządzie gminnym jej  treść w kontekście ustrojowym 

identyfikować należy z materią budżetu gminy oraz uchwały dotyczącej zobowiązań 

finansowych.   

Przywołane następnie regulacje art. 876 Kodeksu cywilnego, a także art. 8 ustawy Prawo 

wekslowe stanowiące odpowiednio, iż: 

− przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać 

zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał; oświadczenie 

poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie, 

− kto podpisał weksel jako przedstawiciel innej osoby, nie będąc umocowanym do działania 

w jej imieniu, odpowiada sam wekslowo, a jeżeli zapłacił, ma takie same prawa, jakie by 

miała osoba, której jest  rzekomo przedstawicielem; zasady te stosuje się również do 

przedstawiciela, który przekroczył  granice swego umocowania 

mogą wskazywać na nieprawidłową identyfikację charakteru zaciąganego zobowiązania 

wiążąc go z formą poręczenia bądź też materią odpowiedzialności przedstawiciela - osoby 

podpisującej weksel innej osoby nie będącej umocowanym do działania. 

Tym samym zdaniem Kolegium przywołanie w podstawie prawnej uchwały przepisów 

nie mających związku z rozstrzygnięciem zawartym w jej treści nie może znajdować 

normatywnego uzasadnienia w powołanych w podstawie prawnej przepisach art. 876 

Kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy Prawo wekslowe - z uwagi na brak adekwatności z 

postanowieniami zawartymi w uchwale nr XXXVIII/238/05. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

       Przewodniczący Kolegium 

 

 

 

 


