
Uchwała Nr 48/2011 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 27 kwietnia 2011 roku 
 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 33/2011 Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 marca 2011 roku 

w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr IV/19/11 Rady Miejskiej 
w Przemkowie z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 

rok 
 
 
Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach 

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

§ 1 
Umarza się postępowanie wszczęte uchwałą Nr 33/2011 Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie wskazania 
nieprawidłowości w uchwale IV/19/11 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 8 lutego 
2011 roku w sprawie budżetu gminy Przemków na 2011 rok.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na posiedzeniu 

w dniu 9 marca 2011 roku podjęło uchwałę Nr 33/2011 w sprawie wskazania 
nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Przemkowie Nr IV/19/11 z dnia 8 
lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy Przemków na 2011 rok.  
 
Kolegium stwierdziło, że w uchwale budżetowej gminy Przemków na 2011 rok 
naruszono:  
1) art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 249, poz. 2104 ze zm.) ze względu na zaplanowanie deficytu finansowanego 
przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w sytuacji gdy zadłużenie gminy 
przekracza ustawowy próg,  

2) art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), w związku z utworzeniem rezerwy na 
zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w niewłaściwej wysokości, 

3) art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
157, poz. 1240 ze zm., zwanej dalej - ufp), z powodu nieprawidłowo określonych 
upoważnień dla Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie oraz zaciągania 
zobowiązań. 
Jednocześnie Kolegium nakazało usunąć wskazane naruszenia prawa 

w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2011 roku poprzez:  
1) dokonanie zmian w uchwale budżetowej polegających na zmniejszeniu 

wydatków majątkowych oraz zaplanowaniu budżetu bez deficytu,  
2) utworzenie rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania 

kryzysowego w wysokości zgodnej z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 
2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, 

3) prawidłowe określenie upoważnień Burmistrzowi zgodnie z delegacją wynikającą 
z art. 258 ufp. 
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Rada Miejska w Przemkowie na sesji w dniu 29 marca 2011 roku wyeliminowała 
wskazane przez Kolegium Izby nieprawidłowości podejmując uchwałę Nr VII/31/11 
w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2011 rok. 
Przedmiotową uchwałą, która wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespołu w Legnicy dnia 5 kwietnia 2011 roku Rada Miejska: 
1) zmniejszyła:  

− wydatki budżetu w części dotyczącej wydatków majątkowych o kwotę 
2.572.875 zł doprowadzając wielkość wydatków ogółem do kwoty 
45.965.729 zł, 

− plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 2.572.875 zł do 
kwoty 4.238.914 zł, tym samym wyeliminowała deficyt budżetu na 2011 rok 
i zastąpiła go planowaną nadwyżką budżetu w wysokości 935.381 zł, 

2) utworzyła rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 
w wysokości 65.000 zł, tj. w wysokości zgodnej z art. 26 ust. 4 ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym,  

3) zmieniła treść § 14 postanawiając upoważnić Burmistrza Przemkowa do 
"Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami 
w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia 
i wynagrodzenia ze stosunku pracy".  
 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu uznało, że wszczęte postępowanie stało się bezprzedmiotowe 
i postanowiło jak w sentencji. 

 
 
 
 

Przewodnicząca Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Lucyna Hanus 


