
 

Uchwała Nr XIX/161/2012 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 17 grudnia 2012 roku 

 

w sprawie: uchylenia uchwały nr XXX/206/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 
października 2009 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach 

 

 Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje: 

 

§1 

Uchyla się uchwałę nr XXX/206/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 października 2009 
roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

/-/Elżbieta Kłossowska  

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XIX/161/2012 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 17 grudnia 2012 roku 

 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 
2012 roku w uchwale nr SO-0954/2/7/2012/Ko w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 
przez Burmistrza Pyzdr sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za rok 
2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wskazał, że w przypadku osiągnięcia 
zakładanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2012-2025 
wysokości dochodów budżetu, dochodów bieżących, wydatków bieżących, a także 
zakładanych kwot spłat rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, 
występuje zagrożenie, że Gmina i Miasto Pyzdry w 2014 roku nie spełni relacji określonej         
w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie ze wspomnianym przepisem Rada 
Miejska w Pyzdrach nie będzie mogła uchwalić w 2014 roku budżetu, którego realizacja 
spowoduje, że w roku budżetowym oraz każdym roku następującym po roku budżetowym 
relacja z art. 243 nie zostanie zachowana. 

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale nr 13/925/2012        
z dnia 18 lipca 2012 roku stwierdza, że uchwała nr XV/120/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy       
i Miasta Pyzdry na lata 2012-2025, została podjęta z naruszeniem przepisów prawa. Analiza 
prognozy kwoty długu przedstawiona w załączniku nr 1 do badanej uchwały wskazuje, że w 
2014 roku nie zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ponieważ wskaźnik planowanej łącznej kwoty 
spłaty zobowiązań do planowanych w tym okresie dochodów przekroczy średnią 
arytmetyczną obliczoną dla trzech ostatnich lat (relacji dochodów bieżących powiększonych   
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów 
ogółem). Jednocześnie Kolegium Izby podnosi, aby wskazaną w uchwale Kolegium 
nieprawidłowość Rada Miejska w Pyzdrach wyeliminowała przy kolejnej zmianie WPF. Rada 
winna doprowadzić do spełnienia w 2014 roku wymogów wynikających z przepisu art. 243 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

 Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostanie 
zachowana m.in. poprzez ograniczenie wydatków bieżących. Dotacja przedmiotowa dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych                 
w Pyzdrach jest wydatkiem bieżącym. Z uwagi na zachowanie prawidłowej relacji z art. 243 
ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, co zapewni uchwalenie 
Radzie Miejskiej w Pyzdrach budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2014 rok koniecznym jest 



odstąpienie od udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach. 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/Krzysztof Strużyński  


