
Uchwała	nr	57/2017
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	15	maja	2017	r.

w	sprawie	wskazania	nieprawidłowości	w	uchwale	Rady	Miasta	i	Gminy	Prusice
nr	XLV/285/17	z	dnia	3	kwietnia	2017	r.	w	sprawie	zmiany	uchwały	nr	XL/258/16	

Rady	Miasta	i	Gminy	Prusice	z	dnia	30	grudnia	2016	r.	w	sprawie	
budżetu	Gminy	Prusice	na	2017	rok

Na	podstawie	art.	12	ust.	1	 i	4	w	związku	z	art.	11	ust.	1	pkt	2	ustawy	z	dnia	7	października
1992	r.	o	regionalnych	izbach	obrachunkowych	(Dz.U.	z	2016	r.	poz.	561)	oraz	art.	86	ustawy	z	dnia
z	dnia	8	marca	1990	 r.	 o	 samorządzie	gminnym	 (Dz.U.	 z	2016	 r.	 poz.	446,	 z	późn.	 zm.),	Kolegium
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	uchwala,	co	następuje:

§	1

W	uchwale	Rady	Miasta	 i	Gminy	Prusice	nr	XLV/285/17	z	dnia	3	kwietnia	2017	 r.	w	sprawie
zmiany	 uchwały	 nr	XL/258/16	Rady	Miasta	 i	Gminy	 Prusice	 z	 dnia	 30	 grudnia	 2016	 r.	w	 sprawie
budżetu	 Gminy	 Prusice	 na	 2017	 rok	 wskazuje	 się	 istotne	 naruszenie	 art.	 204	 ustawy	 z	 dnia
27	 sierpnia	 2009	 r.	 o	 finansach	 publicznych	 (Dz.U.	 z	 2016	 r.	 poz.	 1870,	 z	 późn.	 zm.)	—	 wobec
przeznaczenia	dochodów	z	tytułu	środków,	o	których	mowa	w	art.	5	ust.	1	pkt	2	ustawy	o	finansach
publicznych,	na	wydatki	niezwiązane	z	realizacją	zadań	z	udziałem	tych	środków.

§	2

Nakazuje	 się	 usunięcie	 nieprawidłowości	 wskazanej	 w	 §	 1	 w	 nieprzekraczalnym	 terminie	 do
dnia	 26	 maja	 2017	 r.,	 poprzez	 odpowiednie	 zaplanowanie	 dochodów	 i	 wydatków	 z	 zachowaniem
zasady	wynikającej	z	art.	204	ustawy	ustawy	o	finansach	publicznych	oraz	zasady	roczności	budżetu
określonej	w	art.	211	ustawy	o	finansach	publicznych.

§	3

Niniejsza	 uchwała	 powoduje	 zawieszenie	 biegu	 30-dniowego	 terminu	 określonego	 w	 art.	 91
ust.	1	ustawy	o	samorządzie	gminnym	na	okres	30	dni.	W	przypadku	nieusunięcia	nieprawidłowości,
o	 której	 mowa	 w	 §	 1,	 w	 terminie	 określonym	 w	 §	 2,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej
we	Wrocławiu	 podejmie	 rozstrzygnięcie	 nadzorcze	 w	 trybie	 art.	 12	 ustawy	 o	 regionalnych	 izbach
obrachunkowych.

Uzasadnienie

Uchwała	 Rady	Miasta	 i	 Gminy	 Prusice	 nr	 XLV/285/17	 z	 dnia	 3	 kwietnia	 2017	 r.	 w	 sprawie
zmiany	 uchwały	 nr	XL/258/16	Rady	Miasta	 i	Gminy	 Prusice	 z	 dnia	 30	 grudnia	 2016	 r.	w	 sprawie
budżetu	 Gminy	 Prusice	 na	 2017	 rok	 wpłynęła	 do	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	Wrocławiu
w	dniu	14	kwietnia	2017	roku.

Badaną	uchwałą	w	sprawie	zmiany	uchwały	nr	XL/258/16	Rady	Miasta	i	Gminy	Prusice	z	dnia
30	 grudnia	 2016	 r.	 w	 sprawie	 budżetu	 Gminy	 Prusice	 na	 2017	 rok	 Rada	Miasta	 i	 Gminy	 Prusice
dokonała	zmian	budżetu	polegających	na:

zwiększeniu	 planu	 dochodów	 o	 kwotę	 13.660.329,50	 zł	 (w	 całości	 sklasyfikowanych	 w	 §	 6257
„Dotacje	 celowe	 w	 ramach	 programów	 finansowanych	 z	 udziałem	 środków	 europejskich	 oraz
-
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środków,	o	których	mowa	w	art.	5	ust.	3	pkt	5	 lit.	 a	 i	b	ustawy,	 lub	płatności	w	 ramach	budżetu
środków	 europejskich,	 realizowanych	 przez	 jednostki	 samorządu	 terytorialnego”)	 do	 kwoty
54.040.214,23	zł,

zwiększeniu	planu	wydatków	o	kwotę	13.660.329,50	zł	(w	tym:	na	programy	finansowane	z	udzia-
łem	środków,	o	których	mowa	w	art.	5	ust.	1	pkt	2	ustawy	o	finansach	publicznych,	sklasyfikowa-
nych	w	§	6057	„Wydatki	inwestycyjne	jednostek	budżetowych”	łącznie	w	kwocie	4.206.894,50	zł
i	 na	 rezerwę	 celową	 na	 wydatki	 związane	 z	 realizacją	 programów	 finansowanych	 z	 udziałem
środków,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 5	 ust.	 1	 pkt	 2	 ustawy	 o	 finansach	 publicznych,	 w	 kwocie
7.494.263,50	 zł,	 sklasyfikowanej	 w	 §	 6800	 „Rezerwy	 na	 inwestycje	 i	 zakupy	 inwestycyjne)	 do
kwoty	54.040.214,23	zł.

Z	przekazanego	pisma	Burmistrza	z	dnia	12	maja	2017	r.	(RBP.43.05.2017)	wynika,	że	na	finan-
sowanie	 wydatków	 związanych	 z	 realizacją	 zadań	 z	 udziałem	 środków,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 5
ust.	1	pkt	2	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.”,	 zaplanowano	 wydatki	 w	 łącznej	 kwocie	 11.836.890,19	 zł,
natomiast	środki	w	kwocie	1.823.439,31	zł	przeznaczono	na	wydatki	niezwiązane	z	realizacją	zadań
z	udziałem	środków,	o	których	mowa	w	art.	5	ust.	1	pkt	2	u.f.p.

Z	 art.	 204	 u.f.p.	wynika,	 że	 środki,	 o	 których	mowa	w	 art.	 5	 ust.	 1	 pkt	 2	 i	 3	 u.f.p.,	 są	 prze-
znaczone	wyłącznie	na	cele	określone	w	umowie	międzynarodowej,	przepisach	odrębnych	lub	dekla-
racji	dawcy.	Zgodnie	z	art.	211	u.f.p.,	budżet	jednostki	samorządu	terytorialnego	jest	rocznym	planem
dochodów	 i	wydatków	 oraz	 przychodów	 i	 rozchodów	 tej	 jednostki	 uchwalanym	 na	 rok	 budżetowy.
Planowane	w	budżecie	2017	r.	wydatki	mogą	zatem	dotyczyć	wyłącznie	wydatków	tego	roku	budże-
towego.

Przewodnicząca	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Lucyna	Hanus

-


