
Uchwała	nr	45/2016
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	15	czerwca	2016	r.

w	sprawie	umorzenia	postępowania	wszczętego	uchwałą	Kolegium	Regionalnej	Izby
Obrachunkowej	we	Wrocławiu	nr	40/2016	z	dnia	6	maja	2016	r.	w	sprawie	wskazania
nieprawidłowości	w	uchwale	Rady	Miejskiej	w	Przemkowie	nr	XVIII/75/16	z	dnia	
7	kwietnia	2016	r.	w	sprawie	ustalenia	budżetu	gminy	Przemków	na	2016	rok

Na	 podstawie	 art.	 12	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 7	 października	 1992	 r.	 o	 regionalnych	 izbach
obrachunkowych	 (Dz.U.	 z	 2016	 r.	 poz.	 561)	 oraz	 art.	 91	 ust.	 5	 ustawy	 z	 dnia	 8	 marca	 1990	 r.
o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2016	 r.	 poz.	 446),	 w	 związku	 z	 art.	 105	 §	 1	 ustawy	 z	 dnia
14	czerwca	1960	r.	—	Kodeks	postępowania	administracyjnego	(Dz.U.	z	2016	r.	poz.	23),	Kolegium
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

umarza	postępowanie

wszczęte	 uchwałą	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu	 nr	 40/2016	 z	 dnia
6	maja	 2016	 r.	 w	 sprawie	 wskazania	 nieprawidłowości	 w	 uchwale	 Rady	Miejskiej	 w	 Przemkowie
nr	XVIII/75/16	z	dnia	7	kwietnia	2016	r.	w	sprawie	ustalenia	budżetu	gminy	Przemków	na	2016	rok.

Uzasadnienie

Uchwałą	 nr	 40/2016	 z	 dnia	 6	maja	 2016	 r.	w	 sprawie	wskazania	 nieprawidłowości	w	uchwale
Rady	Miejskiej	w	Przemkowie	nr	XVIII/75/16	z	dnia	7	kwietnia	2016	r.	w	sprawie	ustalenia	budżetu
gminy	Przemków	na	 2016	 rok	Kolegium	Regionalnej	 Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	wskazało
istotne	naruszenie:

1)	 art.	 240a	 ust.	 5	 pkt	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	 sierpnia	 2009	 r.	 o	 finansach	 publicznych	 (Dz.U.
z	2013	 r.	poz.	885,	 z	późn.	 zm.)	—	wobec	zaplanowania	w	okresie	 realizacji	programu	postępowa-
nia	 naprawczego	 wydatków	 majątkowych	 na	 nowe	 inwestycje,	 mimo	 zaplanowania	 przychodów
zwrotnych	na	sfinansowanie	planowanego	deficytu	oraz	rozchodów	budżetu,

2)	 art.	 212	 ust.	 1	 pkt	 6	 ustawy	 o	 finansach	 publicznych	 —	 z	 powodu	 nieokreślenia	 limitu
zobowiązań	 z	 tytułu	 zaciąganych	 kredytów	 i	 pożyczek,	 o	 których	mowa	w	 art.	 89	 ust.	 1	 pkt	 2	 i	 3
ustawy	 o	 finansach	 publicznych,	 pomimo	 zaplanowania	 przychodów	 zwrotnych	 budżetu	 przezna-
czonych	 na	 sfinansowanie	 planowanego	 deficytu	 i	 spłatę	 wcześniej	 zaciągniętych	 zobowiązań
(rozchodów	budżetu),

3)	art.	44	ust.	1	pkt	2	 i	3	w	związku	z	art.	52	ust.	1	pkt	2	ustawy	o	 finansach	publicznych	—
wobec	niezaplanowania	wydatków	majątkowych	w	kwocie	187.596,79	 zł	 oraz	wydatków	bieżących
w	kwocie	54.726,00	zł	na	zapłatę	zobowiązań	wymagalnych	na	koniec	2015	r.,

4)	art.	26	ust.	4	ustawy	z	dnia	26	kwietnia	2007	r.	o	zarządzaniu	kryzysowym	(Dz.U.	z	2013	r.
poz.	 1166,	 z	 późn.	 zm.)	 w	 związku	 z	 art.	 222	 ust.	 2	 pkt	 3	 ustawy	 o	 finansach	 publicznych	 —
z	 powodu	 zaplanowania	 rezerwy	 celowej	 na	 realizację	 zadań	 własnych	 z	 zakresu	 zarządzania
kryzysowego	w	wysokości	mniejszej	od	kwoty	minimalnej	określonej	ustawą.

Kolegium	 nakazało	 usunięcie	 stwierdzonych	 nieprawidłowości	 w	 terminie	 do	 dnia	 6	 czerwca
2016	 r.,	 poprzez	 doprowadzenie	 uchwały	 budżetowej	 do	 zgodności	 z	 przepisami	 art.	 240a	 ust.	 5
pkt	 1,	 art.	 212	 ust.	 1	 pkt	 6	 oraz	 art.	 44	 ust.	 1	 pkt	 2	 i	 3	w	 związku	 z	 art.	 52	 ust.	 1	 pkt	 2	 ustawy
o	 finansach	 publicznych	 i	 zaplanowanie	 rezerwy	 celowej	 na	 realizację	 zadań	 własnych	 z	 zakresu
zarządzania	 kryzysowego	 w	 wysokości	 nie	 mniejszej	 niż	 określona	 w	 art.	 26	 ust.	 4	 ustawy	 o	 za-
rządzaniu	kryzysowym.
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Rada	Miejska	w	Przemkowie	wyeliminowała	wskazane	przez	Kolegium	 Izby	nieprawidłowości
podejmując	 w	 dniu	 2	 czerwca	 2016	 r.	 uchwałę	 nr	 XIX/91/16	 w	 sprawie	 zmiany	 budżetu	 gminy
Przemków	 na	 2016	 rok.	 Tym	 samym	wywiązała	 się	 z	 nałożonego	 przez	Kolegium	 Izby	 obowiązku
doprowadzenia	do	zgodności	z	prawem	uchwały	budżetowej	na	2016	rok.

W	 związku	 z	 powyższym,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	Wrocławiu	 uznało,
że	wszczęte	postępowanie	stało	się	bezprzedmiotowe,	i	postanowiło	jak	w	sentencji	uchwały.
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