
Uchwała nr 232/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 grudnia 2005 roku 
 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Syców 
od uchwały nr IV/231/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie opinii 
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców projekcie budżetu 

gminy na 2006 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia 
komunalnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.), Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
1. Uwzględnia się odwołanie Burmistrza Miasta i Gminy Syców od zarzutu 

zawartego w części II pkt 2 uchwały nr IV/231/2005 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2005 r. w 
sprawie opinii o projekcie budżetu powiatu na 2006 rok wraz z objaśnieniami i 
informacją o stanie mienia komunalnego dotyczącego nieuwzględnienia w 
budżecie 2005 roku przychodów z tytułu II transzy pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i niezgodności kwot 
przychodów z tytułu pożyczki wykazanych w załączniku nr 3 “Plan finansowania 
deficytu gminy Syców w roku 2006” i danymi załącznika nr 11 “Prognoza długu 
Miasta i Gminy Syców na rok 2006 i jego spłaty w latach następnych”. 

2. Zmienia się kwalifikację opinii o projekcie budżetu gminy na 2006 rok wyrażoną
uchwale nr IV/231/2005 Składu Orzekającego z negatywnej na pozytywną z
uwagami. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Odwołanie Burmistrza Miasta i Gminy Syców od zarzutu zawartego w części II 
pkt 2 uchwały nr IV/231/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie opinii o 
projekcie budżetu powiatu na 2006 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie 
mienia komunalnego Burmistrza Miasta i Gminy Syców wpłynęło do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu — 21 grudnia 2005 roku. 

Skład Orzekający wydał negatywną opinię o przedłożonym projekcie uchwały
budżetowej z powodu wewnętrznej niespójności danych przedstawionych w części 
normatywnej projektu uchwały z danymi ujętymi w załącznikach. Powyższe dotyczy 
między innymi rozbieżności dotyczących planowanych w 2006 roku przychodów z 
tytułu pożyczek. Z załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu wynika, że
w 2006 roku planowane jest uruchomienie II. transzy pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 93.500 zł –
natomiast kwota ta nie została wykazana w projekcie budżetu. 

W złożonym odwołaniu Burmistrz wskazał, że “Projekt uchwały sporządzony 
został przed zmianą umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie inaczej niż w pierwszych ustaleniach 
fundusz zadysponował potrzebne gminie środki. Planowana kwota pożyczki w 
wysokości 93.500 zł na rok 2006 została udzielona już w roku 2005, natomiast 
dotacja pierwotnie przewidziana na rok 2005 została przesunięta na rok 2006. Przed 
przedstawieniem projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały
wprowadzone zmiany w zakresie dotacji (uchwała RM XLI/235/05 z dnia 24 
listopada 2005 r.), natomiast nie została skorygowana kwota pożyczki na rok 2006 
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w załączniku nr 11 – prognoza długu Miasta i Gminy Syców na rok 2006 i jego spłaty 
w latach następnych” 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu po przeanalizowaniu 
stanu faktycznego określonego w odwołaniu postanowiło uwzględnić wniesione 
odwołanie. 

Na mocy wskazanej w odwołaniu uchwały nr XLI/235/05 w sprawie zmiany 
budżetu na rok 2005 Rada Miejska w Sycowie dokonała zmian w planie dochodów i 
wydatków budżetowych (zapis § 2 i 3 uchwały) oraz zwiększyła kwotę planowanych 
przychodów z tytułu pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW (zapis ust.2 w § 3 cyt. “W § 3
ust.2 uchwały Rady Miejskiej w Sycowie dnia 04 sierpnia 2005 r. kwotę 201.500 zł
zastępuje się kwotą 295.000 zł”) i wprowadziła do uchwały budżetowej nowe 
brzmienie załącznika nr 3 “Przychody i rozchody związane z finansowaniem 
wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach w roku 2005” (ust.3 w § 3 
uchwały). W uzasadnieniu do wyżej wymienionej uchwały wskazano, iż (cyt.) 
“Zmniejszone zostają o kwotę 93.500 zł dochody pochodzące z dotacji WFOŚiGW na 
dofinansowanie inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a 
zastąpione zostają w tej samej wysokości pożyczką” (z treści odwołania wynika, że
dokonana zmiana przychodów wynika ze zmiany umowy z WFOŚiGW).  

Kolegium wskazuje na konieczność prawidłowego ustalenia - w załączniku nr 
11 - kwoty długu według stanu na 31.12.2005 r. (należy uwzględnić zadłużenie z 
tytułu wykorzystanej w 2005 r. pożyczki z WFOŚiGW). 

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu postanowiło jak w sentencji.  

 
Od niniejszej uchwały Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców nie przysługuje 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


