
Uchwała	nr	37/2017
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	8	marca	2017	r.

w	sprawie	umorzenia	postępowania	wszczętego	uchwałą	Kolegium	Regionalnej	Izby
Obrachunkowej	we	Wrocławiu	nr	22/2017	z	dnia	18	stycznia	2017	r.	w	sprawie	wskazania
nieprawidłowości	w	uchwale	Rady	Miejskiej	w	Przemkowie	nr	XXV/125/16	z	dnia	

22	grudnia	2016	r.	w	sprawie	budżetu	gminy	Przemków	na	2017	rok

Na	podstawie	 art.	 12	ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 7	 października	1992	 r.	 o	 regionalnych	 izbach	obra-
chunkowych	 (Dz.U.	z	2016	 r.	poz.	561)	oraz	art.	91	ust.	5	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	 r.	o	 samo-
rządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2016	 r.	 poz.	 446,	 z	 późn.	 zm.),	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	 22/2017	 z	 dnia
18	stycznia	2017	r.	w	sprawie	wskazania	nieprawidłowości	w	uchwale	Rady	Miejskiej	w	Przemkowie
nr	XXV/125/16	z	dnia	22	grudnia	2016	r.	w	sprawie	budżetu	gminy	Przemków	na	2017	rok.

Uzasadnienie

Uchwałą	nr	22/2017	z	dnia	18	stycznia	2017	 r.	Kolegium	Regionalnej	 Izby	Obrachunkowej	we
Wrocławiu	 wskazało	 istotne	 naruszenie	 art.	 243	 ustawy	 z	 dnia	 27	 sierpnia	 2009	 r.	 o	 finansach
publicznych	 (Dz.U.	 z	 2016	 r.	 poz.	 1870,	 z	 późn.	 zm.)	—	 zwanej	 dalej	 „u.f.p.”	—	wobec	 niereali-
zowania	uchwalonego	„Programu	postępowania	naprawczego	Gminy	Przemków	na	 lata	2016−2018”
(uchwała	Rady	Miejskiej	w	Przemkowie	nr	XV/66/16	z	dnia	26	stycznia	2016	r.),	a	w	związku	z	tym
braku	prawa	do	uchwalenia	budżetu	bez	zachowania	relacji	określonej	 tym	przepisem,	na	podstawie
art.	240a	ust.	4	u.f.p.

Kolegium	 nakazało	 usunięcie	 wskazanej	 nieprawidłowości	 w	 nieprzekraczalnym	 terminie	 do
dnia	10	lutego	2017	r.,	poprzez	dostosowanie	uchwały	budżetowej	do	założeń	przyjętych	w	„Progra-
mie	 postępowania	 naprawczego	 Gminy	 Przemków	 na	 lata	 2016–2018”	 lub	 dokonanie	 zmian
w	uchwale	budżetowej	powodujących	zachowanie	relacji,	o	której	mowa	w	art.	243	u.f.p.

Do	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	w	dniu	7	 lutego	2017	r.	wpłynęła	uchwała
Rady	Miejskiej	w	Przemkowie	nr	XXVIII/139/17	z	dnia	6	lutego	2017	r.	w	sprawie	zmiany	uchwały
nr	 XV/66/16	 z	 dnia	 26	 stycznia	 2016	 r.	 w	 sprawie	 programu	 postępowania	 naprawczego	 Gminy
Przemków.	„Program	postępowania	naprawczego	Gminy	Przemków	na	lata	2016−2018”,	stanowiący
załącznik	 do	 tej	 uchwały,	 został	 zaopiniowany	 pozytywnie	 przez	 Regionalną	 Izbę	 Obrachunkową
(uchwała	Składu	Orzekającego	nr	II/70/2017	z	dnia	9	lutego	2017	r.).

W	 dniu	 9	 lutego	 2017	 r.	 Rada	 Miejska	 w	 Przemkowie	 podjęła	 uchwałę	 nr	 XXIX/140/17
w	 sprawie	 zmiany	 budżetu	 gminy	 Przemków	 na	 2017	 rok.	 Uchwała	 ta	 wpłynęła	 do	 Izby	 w	 dniu
10	lutego	2017	roku.	Przedłożona	uchwała	Rady	Miejskiej	w	Przemkowie	w	sprawie	zmiany	budżetu
jest	 zgodna	 z	 założeniami	 przyjętymi	 w	 „Programie	 postępowania	 naprawczego	 Gminy	 Przemków
na	lata	2016−2018”.	W	budżecie	Gminy	Przemków	(po	zmianie	ww.	uchwałą)	zaplanowano	dochody
w	 wysokości	 30.136.605,76	 zł,	 z	 tego	 dochody	 bieżące	 w	 kwocie	 28.787.048,76	 zł	 i	 dochody
majątkowe	w	kwocie	 1.349.557,00	 zł,	 oraz	wydatki	w	wysokości	 32.661.729,76	 zł,	 z	 tego	wydatki
bieżące	 w	 kwocie	 29.996.818,81	 zł	 i	 wydatki	 majątkowe	 w	 kwocie	 2.664.910,95	 zł.	 Planowany
deficyt	budżetu	w	wysokości	2.525.124,00	zł	postanowiono	sfinansować	przychodami	pochodzącymi
z	 kredytów	 i	 pożyczek.	 Przychody	 budżetu	 określone	 w	 wysokości	 13.793.289,00	 zł	 pochodzić
będą	 z	 kredytów	 i	 pożyczek.	 Na	 spłatę	 zaciągniętych	 zobowiązań	 zaplanowano	 11.268.165,00	 zł
(rozchody	budżetu).	Zaplanowana	w	budżecie	kwota	spłaty	zobowiązań	z	tytułu	kredytów	i	pożyczek
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(11.268.165,00	 zł)	 wraz	 z	 wydatkami	 na	 obsługę	 długu	 z	 tytułu	 odsetek	 (1.037.428,00	 zł)	 oraz
dodaną	przypadającą	do	spłaty	kwotą	zobowiązań	związku	międzygminnego	współtworzonego	przez
Gminę	 (37.188,05	 zł)	 stanowi	 40,96%	 planowanych	 dochodów,	 wobec	 dopuszczalnego	 wskaźnika
spłaty,	o	którym	mowa	w	art.	243	u.f.p.,	wynoszącego	5,80%.

Stosownie	do	art.	240a	ust.	4	u.f.p.,	organ	stanowiący	jednostki	samorządu	terytorialnego	może
uchwalić	budżet	jednostki,	jak	i	wieloletnią	prognozę	finansową,	które	nie	zachowują	relacji	określo-
nej	 w	 art.	 242–244	 w	 okresie	 realizacji	 programu	 postępowania	 naprawczego,	 który	 uzyskał
pozytywną	 opinię	 regionalnej	 izby	 obrachunkowej,	 przy	 czym	niezachowanie	 relacji	może	 dotyczyć
jedynie	spłat	zobowiązań	istniejących	na	dzień	uchwalenia	programu	postępowania	naprawczego.

Biorąc	pod	uwagę	powyższe,	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	uznało,
że	wszczęte	postępowanie	stało	się	bezprzedmiotowe,	i	postanowiło	jak	w	sentencji	uchwały.
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