
Uchwała Nr 113/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 24 listopada 2010 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr 48/2010 Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu z 7 lipca 2010 roku w sprawie sporządzenia 

raportu o stanie gospodarki finansowej gminy Przemków 
 
 

Na podstawie art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.) , Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
W § 4 ust. 1 uchwały Nr 48/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu z 7 lipca 2010 roku w sprawie sporządzenia raportu o stanie 
gospodarki finansowej gminy Przemków zmienionej uchwałą Nr 77/2010 Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej z 29 września 2010 roku - termin "do 15 grudnia 
2010 roku" zastępuje się terminem "do 15 kwietnia 2011 roku".  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uzasadnienie 

Zmiany terminu opracowania raportu o gospodarce finansowej gminy 
Przemków - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowiło dokonać 
z własnej inicjatywy. Przede wszystkim Kolegium wzięło pod uwagę przedstawione 
przez Naczelnika Wydziału Analiz, Informacji i Szkoleń trudności związane 
z przygotowaniem tematu nr 4 raportu - odnoszącego się do sytuacji finansowej 
gminy Przemków w części dotyczącej 2010 roku. 

Przyczyny tkwią w niestabilności finansów gminy zwłaszcza na przełomie III 
i IV kwartału 2010 roku, spowodowanej: częstymi zmianami planu dochodów 
i przychodów budżetu oraz wydatków na już rozpoczęte zadania inwestycyjne, jak 
i wprowadzaniu nowych zadań; zmiennymi danymi o wielkościach środków 
z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne i ewentualnych wyłączeniach 
z długu zobowiązań zaciąganych na ich finansowanie, zapowiedziami kolejnych 
zmian (korekt budżetu). Sytuacja ta uniemożliwia zajęcie jednoznacznego 
stanowiska co do oceny finansów gminy, w tym przede wszystkim ustalenia 
poziomu długu gminy. Dlatego też Kolegium postanowiło, iż w tej sytuacji 
najwłaściwszym okresem do oceny stanu finansów gminy Przemków będzie cały rok 
2010. 

Biorąc natomiast pod uwagę terminy obowiązujące sprawozdawczość roczną 
w jednostkach samorządu terytorialnego - Kolegium postanowiło jak w sentencji. 

 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


