
Uchwała Nr 125/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 8 grudnia 2010 roku 
 

w sprawie wskazania Radzie Miejskiej w Przemkowie nieprawidłowości 
w uchwale Nr L/325/10 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 listopada 

2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok. 
 
 

Na podstawie art.11 ust.1 pkt 2 i art.12 ust. 1 i ust.4 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 
86 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) , Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
W uchwale Nr L/325/10 Rady Miejskiej w Przemkowie z 10 listopada 2010 

roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok stwierdza się istotne naruszenie 
art. 170 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), i w związku z art. 121 
ust. 7 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), wobec zwiększenia deficytu budżetu 
finansowanego przychodami zwrotnymi (pożyczką), których zaciągnięcie spowoduje 
przekroczenie w roku budżetowym ustawowego progu zadłużenia jst.  
 

§ 2 
Nakazuje się usuniecie nieprawidłowości wskazanej w § 1 

w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2010 roku poprzez dokonanie takich 
zmian budżetu na 2010 rok, aby została zachowana relacja z art. 170 ust. 2 ustawy 
z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.  
 

§ 3 
Niniejsza uchwała powoduje zawieszenie biegu 30 dniowego terminu 

określonego w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na okres 30 dni. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemkowie Nr L/325/10 z 10 listopada 2010 roku 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Legnicy 18 listopada 2010 roku. 

Rada Miejska w przedmiotowej uchwale: 

− zmniejszyła dochody o kwotę 3.547.840,94 zł do kwoty - 38.693.608,96 zł, 

− zwiększyła wydatki o kwotę 215.276,24 zł do kwoty - 49.687.280,49 zł, 
− zwiększyła deficyt o kwotę 3.763.117,18 zł do kwoty - 10.993.671,53 zł, 
− zwiększyła przychody o kwotę 3.763.117,18 zł do kwoty - 14.628.899,53 zł, 

w tym pożyczki i kredyty o kwotę 3.763.117,18 do kwoty - 14.587.440,36 zł. 
Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Obrachunkowej uznało, że 

uchwalone zmiany budżetu powodujące wzrost deficytu budżetowego oraz wzrost 
zadłużenia z tytułu planowanej pożyczki spowodują wyraźny wzrost planowanej 
kwoty długu gminy Przemków na koniec 2010 roku. 

Zmniejszenie dochodów o kwotę 3.547.840,94 zł przy równoczesnym 
zwiększeniu wydatków o kwotę 215.276,24 zł spowodowało wzrost deficytu i długu 
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o kwotę 3.763.117,18 zł i konieczność zwiększenia przychodów z tytułu zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki o kwotę zwiększenia deficytu.  

Oprócz przedmiotowej uchwały na sesji w dniu 10 listopada 2010 r. podjęta 
została również uchwała nr L/327/10 w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/322/10 
z 12 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na 
częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r. i spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 

W konsekwencji dokonania powyższych zmian, planowana kwota długu gminy 
Przemków na koniec 2010 r. (oprócz zobowiązań wymagalnych, które na koniec III 
kwartału 2010 r. wynosiły 7.591.571,20 zł) wyniesie 29.473.294,33 zł, co stanowi 
76,17% planowanych dochodów. Natomiast kwota długu po zastosowaniu 
ustawowych wyłączeń będzie stanowiła 25.710.177,15 zł, tj. 66,44% planowanych 
dochodów. Oznacza to, że w wyniku podjęcia przedmiotowej uchwały ustalono 
poziom długu, który przekracza relacje określone w art. 170 ust. 2 ustawy z 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych, obowiązujące w latach 2010 - 2013. 

Rada Miejska dokonując zmian budżetu, powodujących w konsekwencji 
zwiększenia kwoty planowanego długu powinna mieć na uwadze przepisy dotyczące 
zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Ponadto powinna uwzględniać potrzeby finansowe związane z realizacją 
obligatoryjnych zadań nałożonych ustawami na jst. 

 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


