
Uchwała nr 63/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 19 lipca 2006 roku 
 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 48/2006 z 14 czerwca 

2006 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale nr XXXVI/267/2006 
Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 maja 2006 r. 
 w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok 

 
 

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 55 poz.577 ze zm.) oraz art. 79 ust. 5 ustawy z 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1592 ze zm.) w związku 
z art.105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 
2000 roku Nr 98 poz.1071 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. 

Umarza się postępowanie wszczęte uchwałą Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu nr 48/2006 z 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
wskazania nieprawidłowości w uchwale nr XXXVI/267/2006 Rady Powiatu 
Oleśnickiego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok 

 
§ 2. 

Traci moc uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
nr 48/2006 z 14 czerwca 2006 r. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uzasadnienie 

Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2006 roku Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu podjęło uchwałę nr 48/2006 w sprawie wskazania 
nieprawidłowości w uchwale nr XXXVI/267/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 
22 maja 2006 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 rok z powodu 
uchwalenia łącznej kwoty rozchodów budżetowych z tytułu przypadających do 
spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów 
i pożyczek oraz kwotami potencjalnych spłat wynikającymi z udzielonych poręczeń – 
po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art 169 ust. 3 ufp - na poziomie 
stanowiącym 16,47 % planowanych dochodów budżetowych.  

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wpłynęła uchwała nr 
XXXVIII/275/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2006 roku 
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 r.  

Z treści powyższej uchwały wynika, że Rada Powiatu Oleśnickiego dokonała 
zmian uchwały budżetowej w wyniku których między innymi: 

− zwiększono dochody budżetowe do kwoty 68.453.105 zł i wydatki do kwoty 
83.850.964 zł oraz ustalono deficyt budżetu w wysokości 15.397.859 zł, 

− ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 26.397.859 zł, w tym kredyt 
i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 25.797.859 zł na sfinansowanie 
planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu, oraz rozchody 
budżetu w kwocie 11.000.000 zł 

− zmieniono “Prognozę spłaty długu” (załącznik nr 7).  
 

Po zmianie budżetu wskaźnik udziału łącznej kwoty ujętych rozchodów 
z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, planowanych wydatkami na opłacenie 
odsetek od kredytów i pożyczek oraz potencjalnymi wydatkami wynikającymi 
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z udzielonych poręczeń - po wyłączeniach dokonanych na podstawie art 169 ust. 3 
ufp – do planowanych dochodów nie przekracza ustawowego progu. Wskaźnik ten 
w 2006 r. planowany jest na poziomie 14,62 % a w latach 2007-2016 w granicach 
od 1,82 % do 4,08 %. Oznacza to, że Rada Powiatu usunęła nieprawidłowości 
w uchwale budżetowej z powodu których Kolegium wszczęło postępowanie 
naprawcze. 
 

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu uznało, że wszczęte postępowanie stało się bezprzedmiotowe 
i postanowiło jak w sentencji. 
 
 

 
 
Przewodniczący Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu 

 
/-/ dr Bogdan Cybulski 

 
 

 
 
 


