
Uchwała Nr 75/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
z 7 września 2011 roku 

 
w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 64/2011 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2011 roku 
w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr X/63/11 Rady Gminy 

w Chojnowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie budżetu gminy 
na rok 2011 

 
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 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 1960 r. 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 64/2011 Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie wskazania 
nieprawidłowości w uchwale Nr X/63/11 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 22 czerwca 
2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2011. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 
20 lipca 2011 roku podjęło uchwałę Nr 64/2011 w sprawie wskazania 
nieprawidłowości w uchwale Nr X/63/11 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 22 czerwca 
2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2011. 

Kolegium stwierdziło, że podejmując powyższą uchwałę i planując wydatki 
bieżące w kwocie wyższej od sumy dochodów bieżących i wolnych środków, Rada 
Gminy w Chojnowie uchwaliła niezrównoważony budżet bieżący gminy, czym 
naruszyła art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. dalej ufp).  

Rada Gminy w Chojnowie na sesji w dniu 27 lipca 2011 roku wyeliminowała 
wskazaną przez Kolegium Izby nieprawidłowość, podejmując uchwałę Nr XI/71/11 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 

Przedmiotową uchwałą, która wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespołu w Legnicy dnia 29 lipca 2011 roku, Rada zmniejszyła plan 
dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 zł (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości), zwiększając 
jednocześnie o tę kwotę plan dochodów bieżących (wpływy z różnych dochodów). 

Z uzasadnienia do uchwały wynika, że Wójt Gminy Chojnów, na podstawie 
porozumienia z dnia 24 maja 1997 r. pomiędzy Zarządem Gminy Chojnów 
a Wojewodą Legnickim w sprawie kompromisowego rozwiązania konfliktu dotyczącego 
planowanej budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Przemysłowych i Komunalnych 
w Osetnicy podjął starania o pozyskanie wymienionych środków z budżetu państwa. 

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 


