
Uchwała Nr 12/2011 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 19 stycznia 2011 roku 
 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 125/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 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 zmiany budżetu gminy na 2010 rok 
 
 

Na podstawie art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art.105 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 
1071 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
Umarza się postępowanie wszczęte uchwałą Nr 125/2010 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 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 
zmiany budżetu gminy na 2010 rok.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uzasadnienie 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na posiedzeniu 
w dniu 8 grudnia 2010 r. podjęło uchwałę Nr 125/2010 w sprawie wskazania 
nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Przemkowie Nr L/325/10 z dnia 10 
listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok, polegającej na 
zmniejszeniu dochodów i zwiększeniu wydatków przy równoczesnym zwiększeniu 
o kwotę 3.763.117,18 zł deficytu budżetu finansowanego przychodami zwrotnymi 
(pożyczką), których zaciągnięcie spowodowałoby przekroczenie, wraz ze wcześniej 
zaciągniętymi zobowiązaniami, w roku 2010 ustawowego progu zadłużenia 
jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm). 

Pismem z dnia 21 grudnia 2010 roku znak FiN. 3014-4/61/10 Burmistrz 
Przemkowa poinformował Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu, że 
w związku z uchwałą Kolegium Nr 125/2010 z 8 grudnia 2010 roku - podjęte 
zostały czynności zmierzające do usunięcia wskazanej nieprawidłowości 
i jednocześnie wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu 
usunięcia nieprawidłowości do 30 grudnia 2010 roku. 

Zgodnie z sygnalizacją Burmistrza Przemkowa - Rada Miejska w Przemkowie 
na sesji w dniu 30 grudnia 2010 roku wyeliminowała wskazane przez Kolegium Izby 
nieprawidłowości podejmując uchwałę Nr III/6/10 w sprawie zmiany budżetu gminy 
na 2010 rok. Przedmiotową uchwałą, która wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołu w Legnicy dnia 10 stycznia 2011 roku, Rada 
Miejska zmniejszyła: 

− plan dochodów o kwotę 1.584.137,64 zł do kwoty 37.107.471,32 zł, 

− plan wydatków o kwotę 5.358.864,00 zł do kwoty 44.326.416,49 zł, 

− deficyt o kwotę 3.774.726,36 zł do kwoty 7.218.945,17 zł, 

− przychody o kwotę 3.774.726,36 zł do kwoty 10.854.164,17 zł. 
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W wyniku tych zmian zmniejszył się poziom planowanego długu o kwotę 
3.774.726,36 zł do kwoty 25.698.567,97 zł, co stanowi 69,25% planowanych 
dochodów. Natomiast kwota długu po zastosowaniu ustawowych wyłączeń wynosi 
21.935.450,79 zł, co stanowi 59,11% planowanych dochodów. Oznacza to, że Rada 
Miejska dokonując zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok doprowadziła (na 
etapie planowania) do zachowania wskaźnika, o którym mowa w art. 170 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu uznało, że wszczęte postępowanie stało się bezprzedmiotowe 
i postanowiło jak w sentencji. Niemniej Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
zwraca uwagę organom gminy Przemków, że zwiększający się poziom zadłużenia 
Gminy może spowodować trudności w realizacji ustawowych zadań. Za sytuację 
finansową gminy odpowiedzialność ponoszą jej organy. 

 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


