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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 13 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Czarny 
Bór na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o załączonej do budżetu gminy Czarny Bór prognozy 
kwoty długu gminy. 

 

Uzasadnienie 
 
I. Uchwała Rady Gminy Czarny Bór nr XXX/112/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu 

gminy na rok 2005 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wał-
brzychu 4 stycznia 2005 roku. 
Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości                  – 8.800.000 zł 
b) wydatki w wysokości                  – 8.620.000 zł 
c) nadwyżkę budżetową w wysokości              –    180.000 zł 
d) przychody budżetu ( planowana do zaciągnięcia pożyczka) w wysokości  –    565.000 zł 
e) rozchody budżetu (spłata pożyczki) w wysokości         –    745.000 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005–2008. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, ze dług gminy z tytułu zaciągniętych  
w latach poprzednich zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2004 roku wyniesie 555.000 zł, co 
stanowi 6,21% dochodów roku 2004. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2005 roku  
w wysokości 745.000 zł, przy zaciągnięciu pożyczki w wysokości 565.000 zł spowoduje, że na ko-
niec 2005 roku dług gminy wyniesie 375.000 zł, co stanowić będzie 9,15% planowanych dochodów 
gminy na 2005 rok. 
W latach 2005–2008 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o fi-
nansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w 
poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy  
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 
roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia 

 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 14 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie gminy Świebodzice na 2005 rok oraz prawidłowości załączo-
nej  
                    do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy 
Świebodzice na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu pro-
gnozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasadnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXIII/276/04 z dnia 17 grudnia 2004 roku  

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 
Zespół w Wałbrzychu 29 grudnia 2004 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości                – 34.081.427 zł 
b) wydatki w wysokości                – 38.366.075 zł 
c) deficyt budżetowy w wysokości             –    4.284.648zł 
d) przychody budżetu (kredyt bankowy i pożyczka z NFOŚiGW)  

w wysokości                   –   7.027.508 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów, pożyczek) w wysokości    –   2.742.860 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005–2011. 

II. Skład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych, 
2) dług gminy Świebodzice z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (kredytów) we-

dług stanu na 31 grudnia 2004 roku wynosił 8.310.860 zł, co stanowiło 27,38% planowanych do-
chodów roku 2003. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2005 roku w wysokości 2.742.860 zł 
oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań w wysokości 7.027.508 zł na sfinansowanie wydatków nie-
znajdujących pokrycia w planowanych dochodach spowoduje, że na koniec 2005 roku dług gminy 
wyniesie 12.595.508 zł, co stanowić będzie 36,95% dochodów gminy na 2005 rok. 
W latach 2005–2011 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o 
finansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekro-
czy w poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 roku o finansach publicznych. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby w ter-
minie 14 dni od daty jej doręczenia 
 

PRZEWODNICZĄCA 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 40 –  3502  – Poz. 919 

919 
UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 17 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Szczawno 
Zdrój na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania prze-
wodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jed-
nostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o załączonej do budżetu gminy Szczawno Zdrój na 
2005 rok prognozy kwoty długu gminy. 

 

Uzasadnienie 
 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju nr XXX/62/04 z dnia 20 grudnia 2004 roku  

w sprawie budżetu gminy na rok 2005 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 
Zespół w Wałbrzychu 23 grudnia 2004 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości             – 13.561.978 zł 
b) wydatki w wysokości             – 12.936.978 zł 
c) nadwyżkę budżetową, którą przeznaczono  

na spłatę rat kredytu w wysokości         –     625.000 zł 
2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005–2008. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, ze dług gminy z tytułu zaciągniętego kredytu 
według stanu na 31 grudnia 2004 roku wyniesie 2.500.000 zł, co stanowi 21,69% dochodów roku 
2004. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2005 roku w wysokości 625.000 zł spowoduje, że na 
koniec 2005 roku dług gminy wyniesie 1.875.000 zł, co stanowić będzie 13,83% planowanych do-
chodów gminy na 2005 rok. 
W latach 2005–2008 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o fi-
nansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w 
poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy  
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października  
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 18 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie gminy Głuszyca na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej 
                    do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy 
Głuszyca na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy 
kwoty długu gminy. 

 
Uzasadnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXV/136/2004 z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie budże-

tu gminy na rok 2005 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wał-
brzychu 28 grudnia 2004 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości              – 14.354.263 zł 
b) wydatki w wysokości              – 16.561.235 zł 
c) deficyt budżetowy w wysokości           –   2.206.972 zł 
d) przychody budżetu (planowane kredyty) w wysokości    –   2.800.000 zł 
e) rozchody budżetu (spłata rat kredytów) w wysokości    –      593.028 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005–2013. 

II. Skład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego jest zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 2 

ustawy o finansach publicznych. 
2) z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że dług gminy Głuszyca z tytułu zacią-

gniętych w poprzednich latach zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2004 roku wyniesie 
1.076.834 zł, co stanowi 7,1% planowanych dochodów roku 2004. Spłata tego zadłużenia zapla-
nowana w 2005 roku w wysokości 593.028 zł, przy zaciągnięciu nowych zobowiązań w wysokości 
2.800.000 zł i uwzględnieniu różnic kursowych w wysokości 51.192 zł spowoduje, że na koniec 
2005 roku dług gminy wyniesie 3.334.998 zł, co stanowić będzie 23,23% dochodów gminy na 
2005 rok. 
W latach 2005 – 2013 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy 
o finansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie prze-
kroczy w poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy z dnia 26 li-
stopada 1998 roku o finansach publicznych. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października  
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia 
 

PRZEWODNICZĄCA 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 18 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Międzyle-
sie na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o załączonej do budżetu gminy Międzylesie na 2005 
rok prognozy kwoty długu gminy. 

 

Uzasadnienie 
 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXIV/150/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie bu-

dżetu Gminy Międzylesie na rok 2005 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 
Zespół w Wałbrzychu 31 grudnia 2004 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości            – 12.069.405 zł 
b) wydatki w wysokości            – 11.806.905 zł 
c) nadwyżkę budżetu, którą przeznaczono  

na spłatę rat pożyczki w wysokości        –     262.500 zł 
2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005–2006. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że dług gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki 
według stanu na 31 grudnia 2004 roku wyniesie 525.000 zł, co stanowi 4,46% dochodów roku 2004. 
Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2005 roku w wysokości 262.500 zł spowoduje, że na koniec 
2005 roku dług gminy wyniesie 262.500 zł, co stanowić będzie 2,17% planowanych dochodów gminy 
na 2005 rok. 
W latach 2005 – 2006 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o fi-
nansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w 
poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansach publicznych. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust.2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w 
trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października  
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 18 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Radków  
na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.), oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o załączonej do budżetu gminy Radków na 2005 r.  
prognozie kwoty długu gminy. 

 

Uzasadnienie 
 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXII/286/04 z 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy 

na 2005 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół  
w Wałbrzychu 7 stycznia 2005 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości                 – 17.729.675 zł 
b) wydatki w wysokości                 – 16.672.775 zł 
c) nadwyżkę budżetową w wysokości             –   1.056.900 zł 
d) przychody budżetu (planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka) –   1.500.000 zł 
e) rozchody budżetu (spłata pożyczek i kredytów)        –   2.556.900 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005–2008. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że dług gminy z tytułu zaciągniętych  
w latach poprzednich zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2004 r. wyniesie 5.364.150 zł, co sta-
nowi 34,09% prognozowanych dochodów roku 2004. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2005 
roku w wysokości 2.556.900 zł oraz zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w wysokości 1.500.000 zł na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań spowoduje, że na koniec 2005 roku dług gminy wyniesie 
4.307.250 zł, co stanowić będzie 24,29% planowanych dochodów gminy na 2005 rok. 
W latach 2005–2008 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o fi-
nansach publicznych. Również spłata rat zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekro-
czy w poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113. ust. 1 ww. ustawy. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października  
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 20 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Szczytna  
na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o załączonej do budżetu gminy Szczytna na 
2005 r. prognozie kwoty długu gminy. 

 

Uzasadnienie 
 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXIII/187/04 z 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy 

Szczytna na 2005 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wał-
brzychu 6 stycznia 2005 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości                 – 12.919.733 zł 
b) wydatki w wysokości                 – 12.886.673 zł 
c) nadwyżkę budżetową w wysokości             –       33.060 zł 
d) przychody budżetu (planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka) –    7 00.000 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów i pożyczek)        –     733.060 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005–2009. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że dług gminy z tytułu zaciągniętych  
w latach poprzednich kredytów i pożyczek według stanu na 31 grudnia 2004 roku wyniesie 
3.415.300 zł, co stanowi 28% dochodów roku 2004. Spłata tego zadłużenia zaplanowana  
w 2005 roku w wysokości 733.060 zł oraz zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w wysokości 700.000 zł 
na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy spowoduje, 
że na koniec 2005 roku dług gminy wyniesie 3.382.240 zł, co stanowić będzie 26,2% planowanych 
dochodów gminy na 2005 rok. 
W latach 2005–2009 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o fi-
nansach publicznych. Również spłata rat zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekro-
czy w poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ww. ustawy. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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z dnia 20 stycznia 2005 r. 
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej 
                       do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz.577 ze zm.), w związku z art.115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta 
Wałbrzycha na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu pro-
gnozy kwoty długu gminy. 

 

Uzasadnienie 
 
I. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXIV/137/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budże-

tu Miasta Wałbrzycha na 2005 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 
Zespół w Wałbrzychu 7 stycznia 2005 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości               – 240.401.640 zł 
b) wydatki w wysokości               – 272.442.662 zł 
c) deficyt budżetowy w wysokości            –   32.041.022 zł 
d) przychody budżetu, z tego:             –   43.831.614 zł 

– pożyczki                  –      150.000 zł 
– kredyty                   –   39.633.624 zł 
– pożyczki na prefinansowanie projektów  

realizowanych w ramach ZPORR           –     4.047.990 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów, pożyczek, wykup obligacji)  

w wysokości                  –   11.790.592 zł 
2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005–2012. 

II. Skład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 2 i 

3 ustawy o finansach publicznych. 
2) dług Miasta Wałbrzycha z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (kredytów, po-

życzek, wyemitowanych obligacji) według stanu na 31 grudnia 2004 roku wynosił 91.997.086 zł, 
co stanowiło 39,46% dochodów roku 2004. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2005 roku w 
wysokości 11.790.592 zł oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań  
w wysokości 43.831.614 zł na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach spowoduje, że na koniec 2005 roku dług gminy (z wyłączeniem pożyczki na prefinan-
sowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR w kwocie 4.047.990 zł) wyniesie 
119.990.118 zł, co stanowić będzie 49,91% planowanych dochodów gminy na  
2005 rok. 

W latach 2005–2012 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o fi-
nansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w 
poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust.1 i 3 ustawy  
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust.2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w 
trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia 
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z dnia 21 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy  
Stare Bogaczowice na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o załączonej do budżetu gminy Stare Bogaczowice na 
2005 rok prognozie kwoty długu gminy. 

 

Uzasadnienie 
 
I. Uchwała Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XVII/105/04 z 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu 

gminy na rok 2005 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wał-
brzychu 5 stycznia 2005 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości             – 6.078.033 zł 
b) wydatki w wysokości             – 6.002.289 zł 
c) nadwyżkę budżetu w wysokości          –    75.744 zł 
d) przychody budżetu (wolne środki)         –  165.460 zł 
e) rozchody budżetu (spłata rat kredytów)       –  241.204 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005–2012. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że dług gminy z tytułu zaciągniętych  
w latach poprzednich kredytów według stanu na 31 grudnia 2004 roku wyniesie 1.105.047 zł, co sta-
nowi 14,97% dochodów roku 2004. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2005 roku  
w wysokości 241.204 zł spowoduje, że na koniec 2005 roku dług gminy wyniesie 863.843 zł, co sta-
nowić będzie 14,21% planowanych dochodów gminy na 2005 rok. 
W latach 2005–2012 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o fi-
nansach publicznych. Również spłata rat zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami  
nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust. 1  
ww. ustawy. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października  
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 21 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie gminy Stronie Śląskie na 2005 rok oraz prawidłowości 
             załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy 
Stronie Śląskie na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu 
prognozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasadnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Stroniu Ślaskim nr XXV/239/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku  

w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2005 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu 7 stycznia 2005 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości               – 12.159.024 zł 
b) wydatki w wysokości               – 12.312.604 zł 
c) deficyt budżetu w wysokości             –     153.580 zł 
d) przychody budżetu (kredyt lub pożyczka) w wysokości    –  1.400.000 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów, pożyczek) w wysokości   –  1.246.420 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005–2010. 

II. Skład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu są zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 2  

i 3 ustawy o finansach publicznych, 
2) dług gminy Stronie Śląskie z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (kredytów, 

pożyczek) według stanu na 31 grudnia 2004 roku wynosił 3.401.622 zł, co stanowiło 25,64% 
dochodów roku 2004. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2005 roku w wysokości 1.246.420 
zł oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań w wysokości 1.400.000 zł na sfinansowanie wydatków 
nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy spowoduje, że na koniec 2005 roku 
dług gminy wyniesie 3.555.202 zł, co stanowić będzie 29,24% planowanych dochodów gminy na 
2005 rok. 

W latach 2005 – 2010 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o fi-
nansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w 
poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy  
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. 
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III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października  
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 21 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie gminy Strzegom na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej 
                     do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy 
Strzegom na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy 
kwoty długu gminy. 

 
Uzasadnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 118/04 z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu 

Gminy Strzegom na 2005 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół 
w Wałbrzychu 5 stycznia 2005 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości                – 41.360.564 zł 
b) wydatki w wysokości                – 52.156.788 zł 
c) deficyt budżetowy w wysokości             – 10.796.224 zł 
d) przychody budżetu w wysokości             – 12.391.719 zł 

z tego:  
– kredyt bankowy w wysokości             – 11.864.000 zł 
– wolne środki                  –    527.719 zł 

e) rozchody budżetu (spłata kredytów, pożyczek, wykup obligacji)  
w wysokości                   –   1.595.495 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005- 2007. 
II. Skład Orzekający stwierdza, że: 

1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 2 i 
6 ustawy o finansach publicznych. 

2) dług gminy Strzegom z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań według stanu na 
31 grudnia 2004 roku wynosił (przy uwzględnieniu wymagalnych zobowiązań w wysokości 829.00 
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zł) 7.351.127 zł, co stanowiło 17,29% planowanych dochodów roku 2004. Spłata tego zadłużenia 
zaplanowana w 2005 roku w wysokości 1.595.495 zł oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań w 
wysokości 11.864.000 zł na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach spowoduje, że na koniec 2005 roku dług gminy (z wyłączeniem środków zwrotnych, o 
których mowa w art. 114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5.519.384 zł) wy-
niesie 11.271.248 zł, co stanowić będzie 27,25% dochodów gminy na 2005 rok. 
W latach 2005–2007 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o 
finansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekro-
czy w poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 li-
stopada 1998 roku o finansach publicznych. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października  
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 24 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie gminy Duszniki Zdrój na 2005 rok oraz prawidłowości załą-
czonej  
                      do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy 
Duszniki Zdrój na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu pro-
gnozy kwoty długu gminy. 

 

Uzasadnienie 
 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju nr XXVIII/150/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w 

sprawie budżetu miasta na rok 2005 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 
Zespół w Wałbrzychu 11 stycznia 2005 roku. 
Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości                – 10.627.481 zł 
b) wydatki w wysokości                – 11.488.481 zł 
c) deficyt budżetu w wysokości              –      861.000 zł 
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d) przychody budżetu (kredyty) w wysokości         –   1.578.500 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów, pożyczek) w wysokości    –      717.500 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005–2011. 

II. Skład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu jest zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 2 usta-

wy o finansach publicznych, 
2) dług gminy Duszniki Zdrój z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (kredytów, 

pożyczek) według stanu na 31 grudnia 2004 roku wynosił 2.514.000 zł, co stanowiło 22,6% do-
chodów roku 2004. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2005 roku w wysokości 717.500 zł 
oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań w wysokości 1.578.500 zł na sfinansowanie wydatków nie-
znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy spowoduje, że na koniec 2005 roku dług 
gminy wyniesie 3.375.000 zł, co stanowić będzie 31,76% planowanych dochodów gminy na 2005 
rok. 

W latach 2005–2011 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o fi-
nansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami  
nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października  
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 24 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 
rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Kostomło-

ty 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 55, 
poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 
148 ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
postanowił: 
 
Wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwa-ły 

Rady Gminy Kostomłoty nr XXIII/120/04 z 20 grudnia 2004 roku 
w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na rok 2005 

2) załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształtowania się kwoty długu 
publicznego Gminy Kostomłoty . 

Uzasadnienie 
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W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały Rady Gmi-
ny Kostomłoty nr XXIII/120/04 z 20 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy Kostomłoty na rok 
2005 Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 

W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe            11.017.110 zł 
2. wydatki budżetowe            11.716.586 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu         216.167 zł 
3. deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)         699.476 zł 
4. przychody ogółem              1.290.000 zł 

z tego z tytułu: 
– kredytów i pożyczek             1.290.000 zł 

5. rozchody ogółem               590.524 zł 
w tym: spłata kredytów            590.524 zł 

Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 699.476 zł. Zgodnie z postanowieniami § 3 uchwały 
budżetowej źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, a 
zatem również deficytu budżetu, będą przychody z tytułu kredytu w wysokości 1.290.000 zł. Wymienio-
ne źródła pokrycia deficytu są zgodne z art.112 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Z planowanych 
dochodów 2005 roku kwotę 590.524 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów oraz pożyczek. W budże-
cie planowane są również wydatki na obsługę długu w kwocie 216.167 zł 

Z przedłożonej prognozy kwoty długu Gminy Kostomłoty wynika, że na koniec 2005 roku dług będzie 
dotyczyć zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przewidywana kwota długu na koniec 2005 roku wynosi 
3.443.894 zł, co stanowi 31,3% planowanych w tym roku dochodów budżetu. Dług przewidywany za-
równo na koniec 2005 roku, jak w kolejnych latach objętych prognozą długu nie przekracza 60% plano-
wanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. granicy określonej  
w art. 114 ustawy o finansach publicznych. 

Z prognozy długu wynika, że w 2005 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty przypada-
jących do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także przypadającym 
w danym roku budżetowym wykupem papierów wartościowych emitowanych przez gminę do planowa-
nych na dany rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 15% (art. 113 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych). 

Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanawia 
jak w sentencji niniejszej uchwały. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 24 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie Miasta Nowa Ruda na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej 
                    do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz.577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta 
Nowa Ruda na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu pro-
gnozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasadnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 221/XXVII/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie 

budżetu miasta na rok 2005 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w 
Wałbrzychu 7 stycznia 2005 roku. 
Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie miasta Nowa Ruda na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości             – 41.224.288 zł 
b) wydatki w wysokości             – 45.953.452 zł 
c) deficyt budżetu w wysokości           –   4.729.164 zł 
d) przychody budżetu (kredyty , pożyczki) w wysokości   –   5.721.139 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów) w wysokości    –     991.975 zł 

2) prognoza długu miasta obejmuje lata 2005–2009. 

II. Skład Orzekający stwierdza, że: 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu są zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 2  

i 3 ustawy o finansach publicznych, 
2) dług miasta Nowa Ruda z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań (kredytów) we-

dług stanu na 31 grudnia 2004 roku wynosił 3.387.962 zł, co stanowiło 10,69% dochodów roku 
2004. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2005 roku w wysokości 991.975 zł oraz zaciągnię-
cie nowych zobowiązań w wysokości 5.721.139 zł na finansowanie wydatków nieznajdujących 
pokrycia w planowanych dochodach gminy spowoduje, że na koniec 2005 r. dług gminy wyniesie 
8.117.126 zł , co stanowić będzie 19,69% planowanych dochodów gminy na 2005 rok. 

W latach 2005–2009 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o fi-
nansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w 
poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy  
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 25 stycznia 2005 r. 
w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Jedlina 

Zdrój na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o załączonej do budżetu gminy Jedlina Zdrój na 2005 
rok prognozy kwoty długu gminy. 

 

Uzasadnienie 
 
I. Uchwała Rady Miasta Jedlina Zdrój nr XXVI/130/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu 

Gminy Jedlina Zdrój na 2005 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Ze-
spół w Wałbrzychu 6 stycznia 2005 roku. 
Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości              – 12.233.605 zł 
b) wydatki w wysokości              – 11.712.941 zł 
c) nadwyżkę budżetową, przeznaczoną  

na spłatę rat kredytów w wysokości         –      520.664 zł 
d) przychody (wolne środki) w wysokości         –      122.768 zł 
e) rozchody (spłata kredytów) w wysokości        –      643.432 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005–2014. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, ze dług gminy z tytułu zaciągniętych zobo-
wiązań według stanu na 31 grudnia 2004 roku wyniesie 2.886.283 zł, co stanowi 33,14% dochodów 
roku 2004. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2005 roku w wysokości  
643.432 zł spowoduje, że na koniec 2005 roku dług gminy wyniesie 2.242.851 zł, co stanowić będzie 
18,33% planowanych dochodów gminy na 2005 rok. 
W latach 2005–2014 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o fi-
nansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w 
poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy  
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby w ter-
minie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  

z dnia 28 stycznia 2005 r. 
w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Kłodzko  

na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.), oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o załączonej do budżetu Gminy Kłodzko na 
2005 rok prognozie kwoty długu gminy. 

 
Uzasadnienie 

 
I. Uchwała Rady Gminy Kłodzko nr 181/IV/2004 z 20 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Kłodzko na rok 2005 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w 
Wałbrzychu 6 stycznia 2005 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości                 – 31.045.515 zł 
b) wydatki w wysokości                 – 30.487.341 zł 
c) nadwyżkę budżetową w wysokości             –      558.174 zł 
d) przychody budżetu (planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka) –   2.138.876 zł 
e) rozchody budżetu (spłata kredytów i pożyczek)        –   2.697.050 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005–2014. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że dług gminy z tytułu zaciągniętych  
w latach poprzednich kredytów i pożyczek według stanu na 31 grudnia 2004 roku wyniesie 
11.080.550 zł, co stanowi 38,57% dochodów roku 2004. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 
2005 roku w wysokości 2.697.050 zł oraz zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w wysokości 2.138.876 
zł na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych  
dochodach gminy spowoduje, że na koniec 2005 roku dług gminy wyniesie 10.523.380 zł  
(po uwzględnieniu różnic kursowych), co stanowić będzie 33,9% planowanych dochodów gminy na 
2005 rok. 
W latach 2005–2014 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o fi-
nansach publicznych. Również spłata rat zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekro-
czy w poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ww. ustawy. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października  
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 40 –  3517  – Poz. 933 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 28 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Lubań  
na 2005 rok prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku 
Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania 
przewodniczących i członków składów orzekających w sprawach dotyczących 
jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Lubań 
na 2005 rok prognozy kwoty długu. 

 

Uzasadnienie 
 
Uchwała nr XXI/116/2004 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy 
Lubań na 2005 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół  
w Jeleniej Górze w dniu 10 stycznia 2005 roku. 
W budżecie gminy zaplanowano: 
1. dochody w wysokości              – 10.551.466 zł 
2. wydatki w wysokości              –   9.622.335 zł 
3. nadwyżkę budżetu               –      929.131 zł 
4. rozchody związane ze spłatą rat pożyczek z WFOŚ i GW   –      929.131 zł 

Do przedmiotowej uchwały, zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  
(t.j. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zm.), załączona została prognoza kwoty długu gminy Lubań  
w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych, z której wynika, że kwota długu na koniec 2005 
roku wyniesie 324.100 zł. Na kwotę tę składają się pożyczki z WFOŚ i GW zaciągnięte do końca 2004 
roku. Łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym rat pożyczek wraz z należnymi od-
setkami w stosunku do planowanych na 2005 rok dochodów mieści się w granicach określonych w art. 
113 ustawy o finansach publicznych i wynosi 9,15%. Natomiast łączna kwota długu na koniec roku bu-
dżetowego w relacji do dochodów gminy planowanych na 2005 rok stanowi 3,07% i nie przekracza do-
puszczalnej granicy zadłużenia gminy ustalonej w art. 114 tejże ustawy wynoszącej 60%. Jak wynika z 
przedłożonej prognozy spłata długu nastąpi do roku 2008. 

Prognozowana kwota długu gminy Lubań na koniec 2005 roku nie obejmuje innych zobowiązań  
z tytułów określonych w art.10 ustawy o finansach publicznych, tj. z: 
– wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, 
– zaciągniętych kredytów, 
– przyjętych depozytów, 
– wymagalnych zobowiązań: 

a) jednostek budżetowych, 
b) wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

Uchwała niniejsza, zgodnie z art.115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, powinna być opublikowana 
w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje od-
wołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 40 –  3518  – Poz. 934 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 28 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 
rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Malczyce 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 55, 
poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 
148 ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwa-ły 

Rady Gminy w Malczycach nr XXII/124/04 z 28 grudnia 2004 roku 
w sprawie budżetu gminy Malczyce na rok 2005, 

2) załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształtowania się kwoty długu 
publicznego Gminy Malczyce. 

 

Uzasadnienie 
 
W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały Rady Gmi-
ny Malczycach nr XXII/124/04 z 28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy Malczyce na rok 2005 
Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 

W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe               12.325.270 zł 
2. wydatki budżetowe               13.205.999 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu                    60.190 zł 
3. deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)               880.729 zł 
4. przychody ogółem                 1.470.729 zł 

z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych        1.470.729 zł 
5. rozchody ogółem                    590.000 zł 

w tym: spłata kredytów i pożyczek               590.000 zł 

Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 880.729 zł. Zgodnie z postanowieniami  
§ 11 uchwały budżetowej źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach, a zatem również deficytu budżetu, będą przychody z tytułu kredytów  
i pożyczek. Wymienione źródła pokrycia deficytu są zgodne z art.112 ust.2 ustawy o finansach publicz-
nych. Z planowanych dochodów 2005 roku kwotę 590.000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów oraz 
pożyczek. W budżecie planowane są również wydatki na obsługę długu w kwocie 60.190 zł 

Z przedłożonej prognozy kwoty długu Gminy Malczyce wynika, że na koniec 2005 roku dług będzie do-
tyczyć zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. Przewidywana kwota długu na koniec 2005 roku wynosi 
2.362.309 zł, co stanowi 19.2% planowanych w tym roku dochodów budżetu. Dług przewidywany za-
równo na koniec 2005 roku, jak w kolejnych latach objętych prognozą długu, nie przekracza 60% pla-
nowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. granicy określonej  
w art.114 ustawy o finansach publicznych. 

Z prognozy długu wynika, że w 2004 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty przypada-
jących do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami w planowanych na dany 
rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 15% (art. 113 ust.1 ustawy o finansach pu-
blicznych). 

Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanawia 
jak w sentencji niniejszej uchwały. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 28 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 
rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Oława 

 Na podstawie art. 13 pkt. 2 i art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze 
zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu w sprawie powołania przewodniczących i członków Składów Orzeka-
jących w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego 
i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwa-ły nr 

XXXII/244/2004 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 16 grudnia 2004 r. w spra-
wie budżetu gminy na 2005 rok, 

2) załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształtowania się kwoty długu 
publicznego Miasta Oława. 

 
Uzasadnienie 

 
W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały  
nr XXXII/244/2004 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 
2005 rok Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe              58.030.081 zł 
2. wydatki budżetowe              60.278.431 zł 
3. deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)           2.248.350 zł 
4. przychody ogółem                4.831.350 zł 

w tym: kredyt długoterminowy            4.831.350 zł 
5. rozchody ogółem                 2.583.000 zł 

w tym: spłata kredytów i pożyczek           2.583.000 zł 

Rada Miejska uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 2.248.350 zł. Zgodnie z postanowieniami § 9 uchwały 
budżetowej źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, a 
zatem również deficytu budżetu, będą przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Wy-
mienione źródło pokrycia deficytu jest zgodne z art.112 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Z plano-
wanych dochodów 2005 roku kwotę 2.583.000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów oraz pożyczek. 
W budżecie planowane są również wydatki na obsługę długu w kwocie 490.000 zł 

Z przedłożonej prognozy kwoty długu Miasta Oława wynika, że na koniec 2005 roku dług będzie doty-
czyć zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. Przewidywana kwota długu na koniec 2004 roku wynosi 
10.995.350 zł, co stanowi 18,9% planowanych w tym roku dochodów budżetu. Dług przewidywany za-
równo na koniec 2005 roku, jak w kolejnych latach objętych prognozą długu, nie przekracza 60% pla-
nowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. granicy określonej  
w art.114 ustawy o finansach publicznych. 

Z prognozy długu wynika, że w 2005 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty przypada-
jących do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami w planowanych na dany 
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rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 15% (art. 113  
ust. 1 ustawy o finansach publicznych). W 2004 roku wskaźnik ten przewidywany jest na poziomie 
5,3%, a w latach następnych 2006-2007 jest w granicach od 4,0% do5,2%. 

Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanawia 
jak w sentencji niniejszej uchwały. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 28 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o 
prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy 
kwoty  
                                  długu Gminy Stoszowice 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz za-
rządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 
17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków Skła-
dów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego 
i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego na 2005 rok, 
2) prognozie kształtowania się kwoty długu publicznego załączonej do uchwały 

IX/58/2004 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie 
budżetu gminy na rok 2005. 

 
Uzasadnienie 

 
Uchwała nr IX/58/2004 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy 
na rok 2005 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 29 grudnia 2004 r. 

Na podstawie przedłożonej uchwały Skład Orzekający stwierdził, co następuje. 
1. W uchwalonym budżecie zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 8.730.948 zł oraz wydatki 

budżetowe w kwocie 10.195.116 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej). Planowa-
ny deficyt budżetowy – obliczony na podstawie skorygowanej kwoty wydatków – wynosi 1.464.168 
zł. Jako źródło sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach w wysokości 
1.980.000 zł Rada Gminy wskazała przychody z tytułu kredytów bankowych. W budżecie Gminy 
Stoszowice zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w kwocie 120.000 zł oraz rozchody z ty-
tułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 515.832 zł (kwota wg załącznika nr 4 do uchwały budżeto-
wej). 
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2. Do uchwały budżetowej załączono – zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 
– prognozę kwoty długu na koniec 2005 roku i lata następne oraz jego spłaty (załącznik nr 5). Z 
przedstawionej prognozy wynika, że łączna kwota długu na koniec 2005 roku wynosi 2.949.078 zł, 
co stanowi 33,8% zaplanowanych w tym roku dochodów. Spłata zadłużenia przewidywana jest w la-
tach 2006-2011 i w każdym roku udział kwoty długu do planowanych dochodów nie przekroczy gra-
nicy ustalonej w art. 114 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. 60%. 
Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek oraz odsetek obciążających w 2005 roku budżet wynosi 
635.832 zł, co stanowi 7,3% planowanych dochodów. Wskaźnik ten, zarówno  
w 2005 roku jak i w latach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15% granicy określonej  
w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach. 

Niniejsza uchwała podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy o fi-
nansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 28 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie Miasta Świdnica na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej 
                    do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust 2 ustawy z 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz.577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta 
Świdnica na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy 
kwoty długu gminy. 

 
Uzasadnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXVII/299/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu 

Miasta Świdnicy na 2005 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół 
w Wałbrzychu 7 stycznia 2005 roku. 
Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości            – 90.618.879 zł 
b) wydatki w wysokości            – 90.994.113 zł 
c) deficyt budżetowy w wysokości         –    375.234 zł 
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Województwa Dolnośląskiego Nr 40 –  3522  – Poz. 936 i 937 

d) przychody budżetu w wysokości         – 7.111.834 zł 
z tego:  
– kredyt długoterminowy w wysokości       – 6.761.834 zł 
– wolne środki w wysokości          –     350.000 zł 

e) rozchody budżetu w wysokości         – 6.736.600 zł 
z tego:  
– spłata kredytów w wysokości         –  2.736.600 zł 
– wykup obligacji w wysokości         –  4.000.000 zł 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005–2015. 

II. Skład Orzekający stwierdza, że : 
1) wskazane źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego są zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 2 i 

6 ustawy o finansach publicznych. 
2) z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że dług Miasta Świdnica z tytułu zacią-

gniętych w poprzednich latach zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2004 roku wyniesie 
41.900.766 zł, co stanowi 47,5% dochodów roku 2004. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 
2005 roku w wysokości 6.736.600 zł oraz zaciągnięcie nowych zobowiązań  
w wysokości 6.761.834 zł spowoduje, że na koniec 2005 roku dług gminy wyniesie 41.926.000 zł, 
co stanowić będzie 46,3% planowanych dochodów gminy na 2005 rok. 

W latach 2005–2015 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o fi-
nansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w 
poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy  
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. 

III. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust.2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w 
trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października  
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
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938 
UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 28 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Żarów  
na 2005 rok prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 1/99 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej 
z dnia 4 stycznia 1999 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków 
Składów Orzekających w sprawach dotyczących Sejmiku, powiatów i gmin 
wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Żarów 
na 2005 rok prognozy kwoty długu. 

Uzasadnienie 
 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie nr XXXII/195/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu 

gminy Żarów na 2005 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w 
Wałbrzychu 7 stycznia 2005 roku. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 40 –  3523  – Poz. 936 i 937 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości         –  27.912.580 zł 
b) wydatki w wysokości         –  27.104.252 zł 
c) nadwyżkę budżetu w wysokości      –  808.328 zł 
przeznaczoną na spłatę rat kredytu 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005–2018. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, ze dług publiczny gminy z tytułu zaciągnię-
tych w poprzednich latach zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2004 roku wyniesie 10.187.510 
zł, co stanowi 39,12% prognozowanych dochodów roku 2004. Planowana  
w 2005 roku spłata zadłużenia w wysokości 1.208.328 zł spowoduje, że na koniec 2005 roku dług 
gminy wyniesie 8.979.182 zł, co stanowić będzie 32,17% planowanych dochodów gminy na 2005 
rok. 
W przedstawionej prognozie dług gminy w latach 2005 – 2018 nie przekroczy granicy 60%,  
o której mowa w art. 114 ustawy o finansach publicznych. Również spłata rat zaciągniętego kredytu 
wraz z odsetkami oraz spłata kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń nie przekro-
czy w poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust.1 ww. ustawy. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 31 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o 
prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy 
kwoty  
                                 długu Gminy Dziadowa Kłoda 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz za-
rządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 
17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków Skła-
dów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego 
i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego na 2005 rok, 
2) prognozie kształtowania się kwoty długu publicznego załączonej do uchwały 

XXI/135/04 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 22 grudnia 2004 roku w 
sprawie budżetu gminy na rok 2005. 

Uzasadnienie 
 

Uchwała nr XXI/135/04 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu 
gminy na rok 2005 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 31 grudnia 2004 r. 
Na podstawie przedłożonej uchwały Skład Orzekający stwierdził, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 



Dziennik Urzędowy 
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Dochody budżetowe                7.245.935 zł 
Wydatki budżetowe                7.366.966 zł 
w tym: obsługa długu                       52.439 zł 
Deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)                 121.061 zł 
Przychody związane z finansowaniem wydatków 
nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach           539.393 zł 
Rozchody z tytułu spłaty kredytów                 418.332 zł 

2. Do uchwały budżetowej załączono – zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 
– prognozę kwoty długu na koniec 2005 roku i lata następne oraz jego spłaty (załącznik nr 9). Z 
przedstawionej prognozy wynika, że łączna kwota długu na koniec 2005 roku wynosi 988.225 zł, co 
stanowi 13,6% zaplanowanych w tym roku dochodów. Spłata zadłużenia przewidywana jest w latach 
2006-2008 i w każdym roku udział kwoty długu do planowanych dochodów nie przekroczy granicy 
ustalonej w art. 114 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. 60%. 
Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek oraz odsetek obciążających w 2005 roku budżet wynosi 
470.771 zł, co stanowi 6,5% planowanych dochodów. Wskaźnik ten, zarówno w 2005 r. jak i w la-
tach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15% granicy określonej w art. 113  
ust. 1 ustawy o finansach. 

Niniejsza uchwała podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy o fi-
nansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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940 
UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 31 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu Miasta i Gminy  
Międzybórz 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania prze-
wodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jed-
nostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o prognozie kształtowania się kwoty długu załączonej 
do uchwały nr XXV/176/04 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 
28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. 

 
Uzasadnienie 

 
W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały  
nr XXV/176/04 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 
2005 rok Skład Orzekający stwierdził, co następuje. 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                        8.538.227 zł 
2. wydatki budżetowe                        8.505.477 zł 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 40 –  3525  – Poz. 940 

w tym: obsługa długu                  29.000 zł 
3. nadwyżkę budżetu (poz. 1 – poz. 2)             32.750 zł 
4. przychody związane z finansowaniem wydatków 

nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach      115.000 zł 
5. rozchody z tytułu spłaty kredytów i potyczek         147.750 zł 

Rada Miejska w Międzyborzu uchwaliła nadwyżkę budżetu w kwocie 32.750 zł. Zgodnie z postanowie-
niami § 3 przypadające do spłaty w 2005 roku raty pożyczek i kredytów zostaną spłacone  
z dochodów własnych. W budżecie gminy zaplanowano wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów 
i pożyczek) w kwocie 29.000 zł. 

Z przedłożonej prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Międzybórz wynika, że na koniec 2005 roku dług 
z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 360.261 zł, co stanowi 4,2% planowanych w tym roku docho-
dów budżetu. Dług przewidywany zarówno na koniec 2005 roku, jak i w kolejnych latach objętych pro-
gnozą długu, nie przekracza 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. górnej grani-
cy określonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych. 

Wskaźnik udziału łącznej kwoty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów 
wraz z należnymi w danym roku odsetkami w planowanych na dany rok budżetowy dochodach nie 
przekroczy ustawowej granicy 15% (art. 113 ust. 1 u.o.f.p.). 

W 2005 roku wskaźnik ten przewidywany jest na poziomie 2,1%, a w latach następnych  
2006–2007 poniżej 1,8%. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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941 
UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 31 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o 
prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy 
kwoty  
                                     długu Gminy Oława 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 
ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczących i 
członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskie-
go, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postano-
wił: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego na 2005 rok, 
2) prognozie kształtowania się kwoty długu publicznego załączonej do uchwały 

XXIV/275/2004 Rady Gminy Oława z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie 
budżetu Gminy Oława na 2005 rok. 

 
Uzasadnienie 

 
Uchwała nr XXIV/275/2004 Rady Gminy Oława z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy 
Oława na 2005 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 4 stycznia 2005 r. 
Na podstawie przedłożonej uchwały Skład Orzekający stwierdził, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 

Dochody budżetowe              22.542.000 zł 
Wydatki budżetowe              20.211.139 zł 
w tym: obsługa długu                     662.146 zł 
Nadwyżkę budżetu (poz. 1 – poz. 2)          2.330.861 zł 
Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 
oraz wykupu obligacji komunalnych           2.330.861 zł 

2. Do uchwały budżetowej załączono (w formie odrębnego pisma) prognozę kwoty długu na koniec 
2005 roku i lata następne oraz jego spłaty. Z przedstawionej prognozy wynika, że łączna kwota dłu-
gu na koniec 2005 roku wynosi 8.202.034 zł, co stanowi 36,4% zaplanowanych w tym roku docho-
dów. Spłata zadłużenia przewidywana jest w latach 2006-2017 i w każdym roku udział kwoty długu 
do planowanych dochodów nie przekroczy granicy ustalonej w art. 114 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych, tj. 60%. 
Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek oraz odsetek obciążających w 2005 roku budżet wynosi 
2.993.007 zł, co stanowi 13,3% planowanych dochodów. Wskaźnik ten, zarówno  
w 2005 roku jak i w latach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 15% granicy określonej  
w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach. 

3. Podstawą sporządzenia przedmiotowej opinii jest uchwalony budżet oraz załączona do budżetu pro-
gnoza kwoty długu (art.115 u.o.f.p.). Za prawidłowe planowanie budżetu i prognozy długu odpowie-
dzialność ponoszą organy gminy, gdyż przyczyną ewentualnego naruszenia prawa, polegającego na 
przekroczeniu ustawowych progów zadłużania się (art. 113 i 114 u.o.f.p.) jest najczęściej nieprawi-
dłowe planowanie. 

Niniejsza uchwała podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy o fi-
nansach publicznych. 
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 

PRZEWODNICZĄCY 
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942 
UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 31 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy Polanica 
Zdrój na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 
148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodni-
czących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o załączonej do budżetu gminy Polanica Zdrój na 
2005 rok prognozy kwoty długu gminy. 

 
Uzasadnienie 

 
I. Uchwała Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr XXVII/210/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku  

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 
Zespół w Wałbrzychu 13 stycznia 2005 roku. 
Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano: 

a) dochody w wysokości            – 17.111.593 zł 
b) wydatki w wysokości            – 15.959.594 zł 
c) nadwyżkę budżetu w wysokości         –   1.151.999 zł 
z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek 

2) prognoza długu gminy obejmuje lata 2005- 2008. 

Z załączonej do uchwały budżetowej prognozy wynika, że dług gminy z tytułu zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek oraz wymagalnych zobowiązań według stanu na 31 grudnia 2004 roku wyniesie 
7.102.601 zł, co stanowi 48,57% dochodów roku 2004. Spłata tego zadłużenia zaplanowana w 2005 
roku, w tym spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.151.999 zł spowoduje, że na koniec 2005 
roku dług gminy wyniesie 2.916.276 zł, co stanowić będzie 17,04% planowanych dochodów gminy 
na 2005 rok. 
W latach 2005–2008 dług gminy nie przekroczy granicy 60%, o której mowa w art. 114 ustawy o fi-
nansach publicznych. Również spłata zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami nie przekroczy w 
poszczególnych latach progu 15%, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy  
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. 

II. Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust.2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w 
trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej. 

Na niniejszą uchwałę Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Izby  
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
DANUTA JONAS 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 40 –  3528  – Poz. 943 

 

943 
UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 31 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej  
do budżetu Gminy Ruja na 2005 rok 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku Dz. 
U. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. 
z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz zarządzenia 
nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 
17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków skła-
dów orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego 
i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, II Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił: 

Wydać opinię pozytywną o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Ruja na 
2005 rok prognozie kwoty długu gminy. 

 
Uzasadnienie 

 
I. Uchwała nr XIX/151/04 Rady Gminy Ruja z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy 

Ruja na 2005 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespołu  
w Legnicy 10 stycznia 2005 roku. 
Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1. w budżecie Gminy Ruja na 2005 rok zaplanowano: 

– dochody w wysokości                4.564.565 zł 
– wydatki w wysokości                4.328.649 zł 
– nadwyżkę budżetu w wysokości                235.916 zł 
– przychody budżetu (pożyczka z WFOŚiGW) w wysokości        265.000 zł 
– rozchody budżetu (spłata pożyczek) w wysokości          500.916 zł 

2. Prognoza kwoty długu Gminy Ruja obejmuje lata 2005–2016. 

II. Skład Orzekający stwierdza, że dług gminy Ruja z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach poży-
czek według stanu na 31 grudnia 2004 roku wynosił 775.435 zł, co stanowiło 15,66% planowanych 
dochodów na rok 2004. 
Zaplanowana na 2005 rok spłata zadłużenia w kwocie 500.916 zł i zaciągnięcie zobowiązania  
w kwocie 265.000 zł spowoduje, że na koniec roku dług gminy wyniesie 539.519 zł i stanowić będzie 
11,82% planowanych na 2005 rok dochodów. Najwyższe obciążenie budżetu gminy spłatami zobo-
wiązań długoterminowych nastąpi w 2008 roku i stanowić będzie 14,76% prognozowanych na ten 
rok dochodów. W pozostałych latach objętych prognozą dług gminy będzie wynosił od 11,76% pro-
gnozowanych dochodów w roku 2006 do 3,39% w roku 2015. 
Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2016 roku. 
Spłata rat zaciągniętych zobowiązań nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15% planowa-
nych dochodów, o których mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi 
Gminy przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
ALICJA SZWABOWICZ-SALA 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 31 stycznia 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 
rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Województwa  

Dolnośląskiego 

 Na podstawie art. 13 pkt 2, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz.577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania prze-
wodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jed-
nostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwa-ły nr 

XXXV/442/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 
29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na 
rok 2005, 

2) załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształtowania się kwoty długu 
publicznego Województwa Dolnośląskiego. 

 
Uzasadnienie 

 
W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały  
nr XXXV/442/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie bu-
dżetu województwa na 2005 rok Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                  313.350.039 zł 
2. wydatki budżetowe                  405.121.333 zł 

w tym: odsetki od kredytów i pożyczki                    4.628.880 zł 
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                   1.516.000 zł 

3. deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)               91.771.294 zł 
4. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów,        110.271.294 zł 

w tym pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych  
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej      95.271.291 zł 

5. rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek         18.500.000 zł 

Uchwalony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego deficyt budżetu w kwocie 91.771.294 zł, zgod-
nie z postanowieniami § 9 uchwały budżetowej zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długo-
terminowego i pożyczki. Ustalone źródło pokrycia deficytu jest zgodne z art. 112 ust. 2 ustawy o finan-
sach publicznych. Z przedłożonej prognozy kwoty długu Województwa Dolnośląskiego wynika, że na 
koniec 2005 roku dług województwa będzie dotyczyć zaciągniętych kredytów  
i pożyczki. Przewidywana kwota długu na koniec 2005 roku wynosi 122.659.211 zł, co stanowi 8,74% 
planowanych w tym roku dochodów budżetu. 

Z prognozy długu wynika, że w 2005 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty przypada-
jących do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami w planowanych na dany 
rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 15% (art. 113 ust.1 ustawy o finansach pu-
blicznych). W 2005 roku wskaźnik ten przewidywany jest na poziomie 7,27%. 

Powyższe wskaźniki zadłużenia, o których mowa w art. 113 i art. 114 ustawy o finansach publicznych, 
zostały ustalone po wyłączeniu kwoty długu i odsetek dotyczących planowanej do zaciągnięcia pożyczki 
na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej zgodnie z dyspozycją ust. 3 art. 113 i ust. 3 art. 114 ustawy o finansach publicznych. 
 
Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 
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Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 1 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 
rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Dzierżo-

niów 

 Na podstawie art. 13 pkt.2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania prze-
wodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jed-
nostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwa-ły nr 

XXXIV/238/2004 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 grudnia 2004 roku 
w sprawie Budżetu Miasta na 2005 rok, 

2) załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształtowania się kwoty długu 
publicznego Miasta Dzierżoniów. 

 
Uzasadnienie 

 
W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały  
nr XXXIV/238/2004 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta 
na 2005 rok Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe             54.680.907 zł 
2. wydatki budżetowe             63.332.506 zł 

w tym wydatki na obsługę długu                 735.500 zł 
3. deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)          8.651.599 zł 
4. przychody ogółem             11.340.900 zł 

w tym: kredyt długoterminowy         11.340.900 zł 
5. rozchody ogółem                2.689.301 zł 

w tym: spłata kredytów             2.489.301 zł 
spłata pożyczek                         200.000 zł 

Rada Miejska uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 8.651.599 zł. Zgodnie z postanowieniami § 3 uchwały 
budżetowej źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, a 
zatem również deficytu budżetu, będą przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Wy-
mienione źródło pokrycia deficytu jest zgodne z art.112 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Z pla-
nowanych dochodów 2005 roku kwotę 2.689.301 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów oraz poży-
czek. W budżecie planowane są również wydatki na obsługę długu  
w kwocie 735.500 zł. 
Z przedłożonej prognozy kwoty długu Miasta Dzierżoniowa wynika, że na koniec 2005 roku dług będzie 
dotyczyć zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. Przewidywana kwota długu na koniec 2004 roku wy-
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nosi 19.979.374 zł, co stanowi 36,6% planowanych w tym roku dochodów budżetu. Dług przewidywany 
zarówno na koniec 2005 roku, jak w kolejnych latach objętych prognozą długu, nie przekracza 60% 
planowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. granicy określonej w art. 114 ustawy o finan-
sach publicznych. 

Z prognozy długu wynika, że w 2005 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty przypada-
jących do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami w planowanych na dany 
rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 15% (art. 113 ust.1 ustawy o finansach pu-
blicznych). W 2005 roku wskaźnik ten przewidywany jest na poziomie 6,7%, a w latach następnych 
2006–2007 jest w granicach od 9,2% do7,7%. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały.  
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 1 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o 
prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy 
kwoty  
                                 długu Miasta i Gminy Syców 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz za-
rządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 
17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków Skła-
dów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego 
i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego na 2005 rok, 
2) prognozie kształtowania się kwoty długu załączonej do uchwały XXX/181/04 

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 grudnia 2004 roku 
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2005. 

 
Uzasadnienie 

 
Uchwała nr XXX/181/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Mia-
sta i Gminy Syców na rok 2005 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 5 stycznia 
2005 r. 
Na podstawie przedłożonej uchwały Skład Orzekający stwierdził, co następuje. 
1. W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 

Dochody budżetowe                22.900.527 zł 
Wydatki budżetowe                24.691.684 zł 
w tym: na obsługę długu                   238.700 zł 
Deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)              1.791.157 zł 
Przychody związane z finansowaniem wydatków 
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nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach        3.070.000 zł 
Rozchody z tytułu spłaty kredytów              1.278.843 zł 

2. Do uchwały budżetowej załączono – zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 
– prognozę kwoty długu na koniec 2005 roku i lata następne oraz jego spłaty (załącznik nr 11). Z 
przedstawionej prognozy wynika, że łączna kwota długu na koniec 2005 roku wynosi 6.373.994 zł, 
co stanowi 27,8% zaplanowanych w tym roku dochodów. Spłata zadłużenia przewidywana jest w la-
tach 2006–2010 i w każdym roku udział kwoty długu do planowanych dochodów nie przekroczy gra-
nicy ustalonej w art. 114 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. 60%. 
Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek oraz odsetek obciążających w 2005 roku budżet  
wynosi wg prognozy 1.507.543 zł, w tym: odsetki w łącznej kwocie 228.700 zł (niższej  
o 10.000 zł od kwoty zaplanowanej w budżecie 2005 roku), co stanowi 6,6% planowanych docho-
dów. Wskaźnik ten, zarówno w 2005 roku jak i w latach następnych, nie przekracza dopuszczalnej 
15% granicy określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach. 

Niniejsza uchwała podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonych w art. 115 ust. 2 ustawy o fi-
nansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 2 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i 
gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu miasta i gminy Pieńsk 
                            na 2005 rok prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art.13 pkt 2 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 
roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku 
Nr 55, poz.577 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania 
przewodniczących i członków składów orzekających w sprawach dotyczących 
jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający postanowił. 

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i 
gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu miasta i gminy Pieńsk na 
2005 rok prognozy kwoty długu. 

 
Uzasadnienie 

 
Uchwała nr XXVI/171/05 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu 
miasta i gminy Pieńsk na 2005 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Ze-
spół w Jeleniej Górze w dniu 25 stycznia 2005 roku. 
W budżecie gminy zaplanowano: 
1. dochody w wysokości               – 14.205.068 zł 
2. wydatki w wysokości               – 15.087.668 zł 
3. deficyt budżetu gminy               –     882.600 zł 
4. przychody ogółem:                 – 1.033.600 zł 

z tego z tytułu: 
– planowanego do zaciągnięcia kredytu na realizację zadania 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 40 –  3533  – Poz. 947 

„Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum 
w Pieńsku”                  – 1.000.000 zł 

– spłaty udzielonej pożyczki              –     33.600 zł 
5. rozchody związane: 

– ze spłatą przypadających w 2005 roku rat pożyczek 
z WFOŚ i GW oraz kredytów w B.S. Pieńsk        –   151.000 zł 

Do przedmiotowej uchwały, zgodnie z art.115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych  
(t.j. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zm.), załączona została prognoza kwoty długu miasta i gminy 
Pieńsk w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych, z której wynika, że kwota długu na koniec 
2005 roku wyniesie 2.649.000 zł. Na kwotę tę składają się pożyczki i kredyty zaciągnięte  
w latach poprzednich oraz planowany do zaciągnięcia w 2005 roku kredyt długoterminowy z przezna-
czeniem na realizację zadania “Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum w Pieńsku”. 
Łączna kwota przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz  
z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez miasto  
i gminę poręczeń mieści się w granicach określonych w art. 113 ustawy o finansach publicznych. Na-
tomiast kwota długu w relacji do dochodów gminy planowanych na 2005 rok stanowi 18,65%  
i nie przekracza dopuszczalnej granicy zadłużenia gminy ustalonej w art. 114 tejże ustawy, która wyno-
si 60%. Jak wynika z przedłożonej prognozy spłata długu nastąpi do roku 2014. 

Prognozowana kwota długu miasta i gminy Pieńsk na koniec 2005 roku nie obejmuje innych zobowią-
zań z tytułów określonych w art.10 ustawy o finansach, publicznych tj. z: 
– wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, 
– przyjętych depozytów, 
– wymagalnych zobowiązań: 

a) jednostek budżetowych, 
b) wynikających z ustaw i orzeczeń sądu. 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

Uchwała niniejsza, zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, powinna być opublikowa-
na w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje od-
wołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
KRYSTYNA WRZOSEK 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 3 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 
rok oraz o prognozie kształtowania się kwoty długu publicznego Gminy  

Dobroszyce 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1982 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm. ), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr15, poz. 
148) oraz zarządzenia nr 4/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z 17 czerwca 2004 roku w sprawie powołania przewodniczących i 
członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu 
terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 
rok oraz o prognozie kształtowania się kwoty długu publicznego Gminy Dobro-
szyce. 

 
Uzasadnienie 

 
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 6 stycznia 2005 r. wpłynęła uchwała Rady Gminy 
Dobroszyce nr XXIII–92/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok, do 
której dołączona została, w formie załącznika, prognoza kwoty długu na rok 2005  
i lata następne. 
Z przedmiotowej uchwały wynika, iż w budżecie gminy na 2004 rok zaplanowano: 
1. dochody w wysokości                    13.668.007 zł 
2. wydatki w wysokości                    14.347.527 zł 
3. deficyt budżetowy w wysokości                   679.520 zł 
4. przychody z tyt. pożyczek i kredytów                    1.493.520 zł 
5. rozchody na spłatę pożyczek                814.000 zł 
Przedstawione w przedmiotowej uchwale budżetowej źródła pokrycia deficytu oraz planowane kwoty 
nie budzą zastrzeżeń z punktu widzenia możliwości ich pozyskania. 
Łączna kwota długu na koniec 2005 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów  
i pożyczek wyniesie 1.670.520 zł, co stanowi 12,22% zaplanowanych w tym roku dochodów. (Zgodnie z 
art. 114 ustawy o f. p łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% 
jej dochodów w tym roku budżetowym.) 
Łączna kwota przypadających w 2004 roku do spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami wynosi 814.000 zł , 
co stanowi 6,10% planowanych na ten rok dochodów 
Spłata tego długu w latach 2005 – 2008 nie przekroczy 15% planowanych na dany rok budżetowy do-
chodów (art. 113 u.o.f.p). 
Opinia niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych 
podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym do opublikowania uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały przysługuje Radzie Gminy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych, odwołanie do pełnego Składu Kolegium w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 3 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej  
do budżetu Gminy Głogów na 2005 rok 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku Dz. 
U. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. 
z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 
2003 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków składów orzekają-
cych w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego 
i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, II Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił: 

Wydać opinię pozytywną o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Głogów 
na 2005 rok prognozie kwoty długu gminy. 

 

Uzasadnienie 
 
I. Uchwała nr XVII/145/2004 Rady Gminy w Głogowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu 

gminy Głogów wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespołu w Legnicy 7 
stycznia 2005 roku. 
Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie Gminy Głogów na 2005 rok zaplanowano: 

– dochody w wysokości               9.704.837 zł 
– wydatki w wysokości               9.064.237 zł 
– nadwyżkę budżetu w wysokości               637.600 zł 
– rozchody budżetu (spłaty pożyczek i kredytu) w wysokości      637.600 zł 

2) Prognoza kwoty długu Gminy Głogów obejmuje lata 2005–2014. 

II. Skład Orzekający stwierdza, że dług Gminy Głogów z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach po-
życzek według stanu na 31 grudnia 2004 roku wynosił 4.273.400 zł, co stanowiło 34,9% planowa-
nych dochodów na 2004 rok. 
Na 2005 rok zaplanowano spłatę zadłużenia w kwocie 637.600 zł. Mimo zmniejszenia się na koniec 
2005 roku ogólnej kwoty długu do 3.635.800 zł, jego procentowy udział w dochodach jednostki wzro-
śnie do 37,46%, ze względu na zaplanowanie dochodów budżetu w kwocie niższej niż w roku 2004.
 W kolejnych latach obciążenie budżetu gminy spłatami zobowiązań długoterminowych będzie się 
stopniowo zmniejszać od 31,26% dochodów prognozowanych na  
2006 rok do 1,4% dochodów prognozowanych na 2013 rok. 
Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2014 roku. 
Spłata rat zaciągniętych zobowiązań nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15% planowa-
nych dochodów, o których mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 

Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójtowi 
Gminy przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
ALICJA SZWABOWICZ-SALA 
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UCHWAŁA II SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 7 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego 
w budżecie Miasta Chojnowa na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej 
do  
                             tego budżetu prognozy kwoty długu 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 roku Dz. 
U. Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. 
z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 
2003 roku w sprawie powołania przewodniczących i członków składów orzekają-
cych w sprawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego 
i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolnośląskiego, II Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w
budżecie Miasta Chojnowa na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego 
budżetu prognozy kwoty długu gminy. 

 

Uzasadnienie 
 
I. Uchwała nr XXXV/171/04 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu 

Gminy Miejskiej Chojnów na 2005 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 
Zespołu w Legnicy 10 stycznia 2005 roku. 

Z przedmiotowej uchwały wynika, że: 
1) w budżecie Miasta Chojnowa zaplanowano: 

– dochody w wysokości                 22.833.851 zł 
– wydatki w wysokości                 24.048.964 zł 
– deficyt budżetowy w wysokości                1.215.113 zł 
– przychody budżetu (spłata pożyczki przez Samodzielny 

Publiczny ZOZ – Przychodnia Rejonowa w Chojnowie  
i pożyczka z WFOŚiGW) w wysokości              1.735.113 zł 

– rozchody budżetu (spłaty kredytów i pożyczek) w wysokości         520.000 zł 
2) Prognoza kwoty długu Miasta Chojnowa obejmuje lata 2005–2009. 

II. Skład Orzekający stwierdza, że: 
1) Wielkość deficytu zaplanowana na 2005 rok stanowi 5,32% planowanych dochodów i nie spowo-

duje na koniec 2005 roku przekroczenia dopuszczalnej granicy długu, o której mowa w art. 114 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, a wskazane źródła jego finanso-
wania są zgodne z art. 112 ust. 2 pkt 2 i 3 tejże ustawy. 

2) Dług Miasta Chojnowa z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów według 
stanu na 31 grudnia 2004 roku wynosił 1.250.000 zł, co stanowiło 5,41% planowanych dochodów 
na rok 2004. 
Na 2005 rok zaplanowano spłatę zadłużenia w kwocie 520.000,- zł oraz zaciągnięcie zobowiązań 
w wysokości 1.290.113,- zł. Spowoduje to wzrost zadłużenia na koniec 2005 roku do wysokości 
2.020.113,- zł, tj. 8,85% planowanych na ten rok dochodów. 

W kolejnych latach dług gminy będzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu od 1,55% prognozowanych 
dochodów w roku 2006 do 0,50% w roku 2008, a więc nie przekroczy granicy 60%,  
o której mowa w art. 114 ustawy o finansach publicznych. 
Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2009 roku. 
Również spłata rat zaciągniętych zobowiązań nie przekroczy w poszczególnych latach progu 15% 
planowanych dochodów, o których mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

III. Niniejsza uchwała zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu 
w trybie przewidzianym dla ogłoszenia uchwały budżetowej. 
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Od niniejszej uchwały zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Burmi-
strzowi Miasta Chojnowa przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzy-
mania. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
ALICJA SZWABOWICZ-SALA 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 7 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości  sfinansowania deficytu budżetu na 2005 
rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Święta 

Katarzyna 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 55, 
poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zm.) Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwa-ły 

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXV/215/04 z 30 grudnia 2004 roku w 
sprawie budżetu gminy na rok 2005 

2) załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształtowania się kwoty długu 
publicznego Gminy Święta Katarzyna. 

 
Uzasadnienie 

 
W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały Rady Gmi-
ny Święta Katarzyna nr XXV/215/04 z 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2005 
Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                 39.622.823 zł 
2. wydatki budżetowe                 42.462.231 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu                       800.000 zł 
3. deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)                 2.839.408 zł 
4. przychody ogółem                    15.510.730 zł 

z tego z tytułu: 
pożyczki na prefinansowanie programów               9.750.000 zł 
inne pożyczki i kredyty                     5.760.730 zł 

5. rozchody ogółem                           12.671.322 zł 
w tym: 
– spłata otrzymanych kredytów i pożyczek           2.921.322 zł 
– spłata pożyczek otrzymanych na prefinansowanie        9.750.000 zł 

Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 2.839.408 zł. Zgodnie z postanowieniami § 2 uchwały 
budżetowej źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, a 
zatem również deficytu budżetu, będą przychody z tytułu pożyczek 15.510.730 zł. Wymienione źródła 
pokrycia deficytu są zgodne z art.112 ust.2 ustawy o finansach publicznych.  
Z planowanych dochodów 2005 roku kwotę 12.671.322 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów  
i pożyczek. W budżecie planowane są również wydatki na obsługę długu w kwocie 800.000 zł 
Z przedłożonej prognozy kwoty długu Gminy Święta Katarzyna wynika, że na koniec 2005 roku dług 
będzie dotyczyć zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przewidywana kwota długu na koniec 2005 roku 
wynosi 15.411.723 zł, co stanowi 38,9% planowanych w tym roku dochodów budżetu. Dług przewidy-
wany zarówno na koniec 2005 roku, jak w kolejnych latach objętych prognozą długu, nie przekracza 
60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. granicy określonej w art.114 ustawy o fi-
nansach publicznych. 
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Z prognozy długu wynika, że w 2005 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty przypada-
jących do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także przypadającym 
w danym roku budżetowym wykupem papierów wartościowych emitowanych przez gminę do planowa-
nych na dany rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 15% (art.113 ust.1 ustawy o 
finansach publicznych). 

Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanawia 
jak w sentencji niniejszej uchwały. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
EWA PUDŁO 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 7 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta  
Wrocławia na 2005 rok oraz prognozy kształtowania się długu publiczne-

go 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, 
poz. 148 ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwa-ły 

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXII/2281/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w 
sprawie budżetu Miasta na 2005 rok, 

2) załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształtowania się kwoty długu 
publicznego Miasta Wrocławia. 

 
Uzasadnienie 

 
W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały Rady Miej-
skiej Wrocławia nr XXXII/2281/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta na 2005 rok, 
Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                 1.918.679.517 zł 
2. wydatki budżetowe                 1.946.206.517 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu                    49.700.000 zł 
3. deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)                    27.527.000 zł 
4. przychody ogółem                    216.357.000 zł 

w tym: ze spłat pożyczek i kredytów                     1.650.000 zł 
z zaciągniętych pożyczek i kredytów              214.707.000 zł 

5. rozchody ogółem                     188.830.000 zł 
w tym: spłata kredytów i pożyczek               167.480.000 zł 
wykup innych papierów wartościowych                  20.000.000 zł 
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udzielone pożyczki                           1.350.000 zł 
Rada Miejska uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 28.122.400 zł. Zgodnie z postanowieniami § 2 uchwa-
ły budżetowej źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, a 
zatem również deficytu budżetu, będą przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz 
pożyczki. Wymienione źródła pokrycia deficytu są zgodne z art.112 ust.2 ustawy o finansach publicz-
nych. Spłata rat kredytów i pożyczek nastąpi z planowanych dochodów miasta w wysokości 
185.830.000 oraz z przychodów pochodzących ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu miasta w wyso-
kości 1.650.000 zł. W budżecie planowane są również wydatki na obsługę długu w kwocie 49.700.000 
zł. 

Z przedłożonej prognozy kwoty długu Miasta Wrocławia wynika, że na koniec 2005 roku dług będzie 
dotyczyć zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Przewidy-
wana kwota długu na koniec 2005 roku wynosi 848.515.000 zł, co stanowi 44,2% planowanych w tym 
roku dochodów budżetu. Dług przewidywany zarówno na koniec 2005 roku, jak  
i w kolejnych latach objętych prognozą długu, nie przekracza 60% planowanych dochodów w danym 
roku budżetowym, tj. granicy określonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych. 

Z prognozy długu wynika, że w 2005 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty przypada-
jących do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami w planowanych na dany 
rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 15% (art. 113  
ust. 1 ustawy o finansach publicznych). 

Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanawia 
jak w sentencji niniejszej uchwały. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
EWA PUDŁO 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 10 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 
rok oraz prognozy  kształtowania się długu publicznego Gminy Jordanów 

Śląski 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 55, 
poz.577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, 
poz. 148 ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwa-ły 

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XIX/106/2004 z 29 grudnia 2004 roku w 
sprawie budżetu Gminy na rok 2005 

2) załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształtowania się kwoty długu 
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publicznego Gminy Jordanów Śląski. 
 

Uzasadnienie 
 
W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały Rady Gmi-
ny Jordanów Śląski nr XIX/106/2004 z 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2005, 
Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 

W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                6.530.190 zł 
2. wydatki budżetowe                8.290.250 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu                   96.941 zł 
3. deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)           1.760.060 zł 
4. przychody ogółem                1.920.060 zł 

z tego z tytułu: 
pożyczek                   1.920.060 zł 

5. rozchody ogółem                    160.000 zł 
w tym: spłata kredytów i pożyczek              160.000 zł 

Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 1.760.060 zł. Zgodnie z postanowieniami § 3 uchwały 
budżetowej źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, a 
zatem również deficytu budżetu, będą przychody z tytułu pożyczki w wysokości 1.920.060 zł. Wymie-
nione źródła pokrycia deficytu są zgodne z art. 112 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Z planowa-
nych dochodów 2005 roku kwotę 160.000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów oraz pożyczek. W 
budżecie planowane są również wydatki na obsługę długu w kwocie 96.941 zł. 

Z przedłożonej prognozy kwoty długu Gminy Jordanów Śląski oraz z zapisów uchwały budżetowej na 
2005 rok wynika, że na koniec 2005 roku dług będzie dotyczyć zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
Przewidywana kwota długu na koniec 2005 roku wynosi 2.400.060 zł, co stanowi 36,7% planowanych w 
tym roku dochodów budżetu. Dług przewidywany zarówno na koniec 2005 roku, jak w kolejnych latach 
objętych prognozą długu, nie przekracza 60% planowanych dochodów  
w danym roku budżetowym, tj. granicy określonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych. 

Z prognozy długu wynika, że w 2005 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty przypada-
jących do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także przypadającym 
w danym roku budżetowym wykupem papierów wartościowych emitowanych przez gminę do planowa-
nych na dany rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 15% (art. 113 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych). 

Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanawia 
jak w sentencji niniejszej uchwały. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
EWA PUDŁO 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 10 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy 
Łagiewniki w 2005 roku 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania prze-
wodniczących i członków Składów Orzekających dotyczących jednostek samo-
rządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolno-
śląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształ-
towania się kwoty długu publicznego Gminy Łagiewniki. 

 
Uzasadnienie 

 
W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały  
nr XIX/176/2004 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Łagiewniki na 2005 rok Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe               11.294.719 zł 
2. wydatki budżetowe               10.484.719 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu                  138.700 zł 
3. nadwyżka budżetu                       810.000 zł 
4. rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytu i pożyczki           810.000 zł 

Z przedłożonej prognozy kwoty długu Gminy Łagiewniki wynika, że na koniec 2005 roku dług będzie 
dotyczyć zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Przewidywana kwota długu na ko-
niec 2005 roku wynosi 2.245.000 zł, co stanowi 19,9% planowanych w tym roku dochodów budżetu. 
Dług przewidywany zarówno na koniec 2005 roku, jak w kolejnych latach objętych prognozą długu, nie 
przekracza 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. granicy określonej w art.114 
ustawy o finansach publicznych. 

Z prognozy długu wynika, że w 2005 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty przypada-
jących do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami w planowanych na dany 
rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 15% (art. 113 ust.1 ustawy o finansach pu-
blicznych). W 2005 roku wskaźnik ten przewidywany jest na poziomie 8,4%, a w latach następnych 
2006–2012 jest w granicach od 8,3% do 0,7%. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 10 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz  
o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Oborniki Śląskie 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 55, 
poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, 
poz. 148 ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 
oraz o załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształtowania się kwoty 
długu publicznego Gminy Oborniki Śląskie. 

 

Uzasadnienie 
 

W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały Rady Miej-
skiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXIX/218/05 z 20 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 
rok 2005 Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 

W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                31.106.383 zł 
2. wydatki budżetowe                31.242.189 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu                   390.000 zł 
3. deficyt budżetowy (poz. 1 – poz. 2)                  135.806 zł 
4. przychody ogółem                  2.000.000 zł 

z tego z tytułu: 
– kredytów i pożyczek                 2.000.000 zł 

5. rozchody ogółem                   1.864.194 zł 
w tym: spłata kredytów                1.770.444 zł 
spłata pożyczek                              93.750 zł 

Rada Miejska uchwaliła deficyt budżetowy w kwocie 135.806 zł. Zgodnie z postanowieniami uchwały 
budżetowej źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w 
tym uchwalonego deficytu będą przychody z tytułu kredytów w wysokości 2.000.000 zł. Wymienione 
źródła pokrycia są zgodne z art. 112 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Z planowanych dochodów 
2005 roku kwotę 1.864.194 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów oraz pożyczek. W budżecie plano-
wane są również wydatki na obsługę długu w kwocie 135.806 zł 

Z przedłożonej prognozy kwoty długu Gminy Oborniki Śląskie wynika, że na koniec 2005 roku dług bę-
dzie dotyczyć zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. Przewidywana kwota długu na koniec 2005 roku 
wynosi 6.159.612 zł, co stanowi 19,8% planowanych w tym roku dochodów budżetu. Dług przewidywa-
ny zarówno na koniec 2005 roku, jak i w kolejnych latach objętych prognozą długu, nie przekracza 60% 
planowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. granicy określonej w art. 114 ustawy o finan-
sach publicznych. 

Z prognozy długu wynika, że w 2005 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty przypada-
jących do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także przypadającym 
w danym roku budżetowym wykupem papierów wartościowych emitowanych przez gminę planowanych 
na dany rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 15% (art.113 ust.1 ustawy o finan-
sach publicznych). 

Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanawia 
jak w sentencji niniejszej uchwały. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 
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Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 10 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 
rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Prusice 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 55, 
poz.577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, 
poz. 148 ze zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwa-ły 

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLVIII/272/04 z 29 grudnia 2004 roku w 
sprawie budżetu gminy na rok 2005 

2) załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształtowania się kwoty długu 
publicznego Gminy Prusice. 

 
Uzasadnienie 

 
W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały Rady Mia-
sta i Gminy Prusice nr XLVIII/272/04 z 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2005 
Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe                14.782.247 zł 
2. wydatki budżetowe                15.815.047 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu                   100.334 zł 
3. deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)             1.032.800 zł 
4. przychody ogółem                  1.600.000 zł 

z tego z tytułu: 
– sprzedaży innych papierów wartościowych         1.600.000 zł 

5.rozchody ogółem                         567.200 zł 
w tym: spłata kredytów                      567.200 zł 

Rada Miasta i Gminy uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 1.032.800 zł. Zgodnie z postanowieniami § 4 
uchwały budżetowej źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych docho-
dach, a zatem również deficytu budżetu, będą przychody pochodzące ze sprzedaży obligacji w wyso-
kości 1.600.000 zł. Wymienione źródła pokrycia deficytu są zgodne z art. 112 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych. Z planowanych dochodów 2005 roku kwotę 567.200 zł przeznacza się na spłatę rat kredy-
tów oraz pożyczek. W budżecie planowane są również wydatki na obsługę długu w kwocie 100.334 zł. 

Z przedłożonej prognozy kwoty długu Gminy Prusice wynika, że na koniec 2005 roku dług będzie doty-
czyć zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych. Przewidywana kwota długu 
na koniec 2005 roku wynosi 6.835.200 zł, co stanowi 46,2% planowanych w tym roku dochodów budże-
tu. Dług przewidywany zarówno na koniec 2005 roku, jak w kolejnych latach objętych prognozą długu, 
nie przekracza 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. granicy określonej w art. 
114 ustawy o finansach publicznych. 
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Z prognozy długu wynika, że w 2005 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty przypada-
jących do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami,  
a także przypadającym w danym roku budżetowym wykupem papierów wartościowych emitowanych 
przez gminę planowanych na dany rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 15% 
(art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). 

Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanawia 
jak w sentencji niniejszej uchwały. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 11 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta  
i Gminy Niemcza w 2005 roku 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania prze-
wodniczących i członków Składów Orzekających dotyczących jednostek samo-
rządu terytorialnego i ich związków wchodzących w skład Województwa Dolno-
śląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształ-
towania się kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Niemcza. 

 
Uzasadnienie 

 
W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały  
nr XXIX/162/05 Rady Miasta i Gminy Niemczy z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia bu-
dżetu Miasta i Gminy Niemcza na rok 2005 Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe               11.437.971 zł 
2. wydatki budżetowe               10.398.971 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu                    80.000 zł 
3. nadwyżka budżetu                 1.039.000 zł 
4. rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytu i pożyczki     1.039.000 zł 

Z przedłożonej prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Niemczy wynika, że na koniec 2005 roku dług bę-
dzie dotyczyć zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Przewidywana kwota długu na 
koniec 2005 roku wynosi 148.446 zł, co stanowi 1,3% planowanych w tym roku dochodów budżetu. 
Dług przewidywany zarówno na koniec 2005 roku, jak w kolejnych latach objętych prognozą długu, nie 
przekracza 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. granicy określonej w art. 114 
ustawy o finansach publicznych. 
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Z prognozy długu wynika, że w 2005 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty przypada-
jących do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami  
w planowanych na dany rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 15%  
(art. 113 ust.1 ustawy o finansach publicznych). W 2005 roku wskaźnik ten przewidywany jest na po-
ziomie 9,8%. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 

 
 
 
 

958 
UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 11 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 
rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Oleśnicy 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 ze zm.) oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania prze-
wodniczących i członków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jed-
nostek samorządu terytorialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwa-ły nr 

XXV/201/2004 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie 
budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2005; 

2) załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształtowania się kwoty długu 
publicznego Miasta Oleśnica. 

 
Uzasadnienie 

 
W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały  
nr XXV/201/2004 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Miasta Oleśni-
cy na rok 2005 Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe              53.107.652 zł 
2. wydatki budżetowe              62.107.652 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu              420.000 zł 
3. deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)           9.000.000 zł 
4. przychody ogółem                9.000.000 zł 

Rada Miejska uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 9.000.000 zł. Zgodnie z postanowieniami § 3 uchwały 
budżetowej źródłem finansowania deficytu budżetu będą przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długo-
terminowego. Wymienione źródło pokrycia deficytu jest zgodne z art. 112 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych. 
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Z przedłożonej prognozy kwoty długu Miasta Oleśnicy wynika, że na koniec 2005 roku dług będzie do-
tyczyć zaciągniętych kredytów. Przewidywana kwota długu na koniec 2005 roku wynosi 9.000.000 zł, co 
stanowi 16,94% planowanych w tym roku dochodów budżetu. Dług przewidywany zarówno na koniec 
2005 roku, jak w kolejnych latach objętych prognozą długu, nie przekracza 60% planowanych docho-
dów w danym roku budżetowym, tj. granicy określonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych. 

Z prognozy długu wynika, że w 2005 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty przypada-
jących do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami w planowanych na dany 
rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 15% (art. 113  
ust. 1 ustawy o finansach publicznych). W 2005 roku wskaźnik ten przewidywany jest na poziomie 
0,79%, a w latach następnych 2006–2015 jest w granicach od 1,3% do 0,08%. 

Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 

Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 14 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 
rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Trzebnica 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwa-ły 

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXIV/273/04 z 29 grudnia 2004 roku w spra-
wie budżetu Gminy Trzebnica na 2005 rok, 

2) załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształtowania się kwoty długu 
publicznego Gminy Trzeebnica. 

 
Uzasadnienie 

 
W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały Rady Miej-
skiej w Trzebnicy nr XXIV/273/04 z 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2005 
rok, Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe               30.310.380 zł 
2. wydatki budżetowe               39.110.380 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu               563.626 zł 
3. deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)            8.800.000 zł 
4. przychody ogółem               11.010.128 zł 
5. rozchody ogółem                  2.210.128 zł 
Rada Miejska uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 8.800.000 zł. Zgodnie z postanowieniami § 1 uchwały 
budżetowej źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, a 
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zatem również deficytu budżetu, będą przychody z tytułu kredytu bankowego. Wymienione źródła po-
krycia deficytu są zgodne z art.112 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.  
Z planowanych dochodów 2005 roku kwotę 1.290.128 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów oraz po-
życzek. W budżecie planowane są wydatki na obsługę długu w kwocie 563.626 zł, jak również planuje 
się spłatę – przypadających na lata 2005 – 2007 – rat kredytu w Rabobanku  
w wysokości 920.000 zł, z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
Z przedłożonej prognozy kwoty długu Gminy Trzebnica wynika, że na koniec 2005 roku dług będzie do-
tyczyć zaciągniętych kredytów oraz pożyczek. Przewidywana kwota długu na koniec 2005 roku wynosi 
14.289.628 zł, co stanowi 47,14% planowanych w tym roku dochodów budżetu. Po wyłączeniu kwot 
związanych z prefinansowanie kwota długu wyniesie 9.040.276 zł i stanowić będzie 29,83% planowa-
nych dochodów. Dług przewidywany zarówno na koniec 2005 roku, jak w kolejnych latach objętych pro-
gnozą długu, nie przekracza 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. granicy okre-
ślonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych. 
Z prognozy długu wynika, że w 2005 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty przypada-
jących do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami w planowanych na dany 
rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 15% (art. 113 ust.1 ustawy o finansach pu-
blicznych). 
Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanawia 
jak w sentencji niniejszej uchwały. 
Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 14 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy 
Wisznia Mała na rok 2005 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. z 2001 r. Dz. U. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze 
zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną z zastrzeżeniami opinię o prognozie kształtowania się długu 
publicznego Gminy Wisznia Mała na rok 2005. 

 
Uzasadnienie 

 
Do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała nr IV/XXVIII/174/04 załączono prognozę spłaty długu gminy na 
okres 2005–2011. 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe              12.257.400 zł 
2. wydatki budżetowe              11.079.769 zł 

w tym: obsługa długu                     256.619 zł 
3. nadwyżkę budżetu (poz. 1 – poz. 2)          1.177.631 zł 
4. przychody z zaciągniętych pożyczek                269.450 zł 
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5. rozchody z tyt. spłaty kredytów i potyczek        1.447.081 zł 
Rada Gminy Wisznia Mała uchwaliła nadwyżkę budżetu w kwocie 1.177.631 zł. Zgodnie z postanowie-
niami § 7 uchwały budżetowej nadwyżkę budżetu gminy przeznacza się na spłatę rat kredytów i poży-
czek. W budżecie gminy zaplanowano wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów  
i pożyczek) w kwocie 256.619 zł, natomiast w przedłożonej prognozie uwzględniono odsetki  
w wysokości 195.589 zł (różnica 61.030 zł). 
Z przedłożonej prognozy kwoty długu Gminy Wisznia Mała wynika, że na koniec 2005 roku dług będzie 
dotyczyć zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przewidywana kwota długu na koniec  
2005 roku wynosi 3.415.797 zł zł, co stanowi 27,8% planowanych w tym roku dochodów budżetu. Dług 
przewidywany zarówno na koniec 2004 roku, jak i w kolejnych latach objętych prognozą długu, nie 
przekracza 60% planowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. górnej granicy określonej w art. 
114 ustawy o finansach publicznych. 
Wskaźnik udziału łącznej kwoty przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i 
pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami w planowanych na dany rok budżetowy docho-
dach przekroczy ustawową granicę 15% (art. 113 ust. 1 u.o.f.p.) i będzie wynosił 15,4%.  
W latach następnych 2006–2011 wskaźnik ten nie przekroczy granicy określonej w art. 113 ustawy o fi-
nansach publicznych. 
Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanawia 
jak w sentencji niniejszej uchwały. 
Uchwała niniejsza zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym do opublikowania uchwały budżetowej. 
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  
o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do pełnego składu kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowe we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
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UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU  
z dnia 14 lutego 2005 r. 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 
rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy 
Złoty  
                                                  Stok 

 Na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 ze zm.), w związku z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm.) 
oraz zarządzenia nr 4/2003 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu z 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania przewodniczących i człon-
ków Składów Orzekających w sprawach dotyczących jednostek samorządu tery-
torialnego i ich związków wchodzących 
w skład Województwa Dolnośląskiego, Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu postanowił: 

Wydać pozytywną opinię o: 
1) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwa-ły nr 

XXV/161/2004 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 
29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2005 rok, 

2) załączonej do uchwały budżetowej prognozie kształtowania się kwoty długu 
publicznego Miasta i Gminy Złoty Stok. 

Uzasadnienie 
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W wyniku analizy przedłożonej do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwały  
nr XXV/161/04 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta i 
gminy na 2005 rok Skład Orzekający stwierdził, co następuje: 
W przedmiotowej uchwale zaplanowano: 
1. dochody budżetowe               8.854.523 zł 
2. wydatki budżetowe               9.066.251 zł 

w tym: wydatki na obsługę długu                  90.658 zł 
3. deficyt budżetu (poz. 1 – poz. 2)                211.728 zł 
4. przychody ogółem               1.287.500 zł 
5. rozchody ogółem                1.075.772 zł 
Rada Miejska uchwaliła deficyt budżetu w kwocie 211.728 zł. Zgodnie z postanowieniami § 2 uchwały 
budżetowej źródłem finansowania deficytu budżetu będą przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i po-
życzki. Wymienione źródło pokrycia deficytu jest zgodne z art.112 ust.2 ustawy o finansach publicz-
nych. 
Z przedłożonej prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Złoty Stok wynika, że na koniec 2005 roku dług 
będzie dotyczyć zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przewidywana kwota długu na koniec 2005 roku 
wynosi 1.891.900 zł, co stanowi 21,4% planowanych w tym roku dochodów budżetu. Dług przewidywa-
ny zarówno na koniec 2005 roku, jak w kolejnych latach objętych prognozą długu, nie przekracza 60% 
planowanych dochodów w danym roku budżetowym, tj. granicy określonej  
w art. 114 ustawy o finansach publicznych. 
Z prognozy długu wynika, że w 2005 roku i latach następnych wskaźnik udziału łącznej kwoty przypada-
jących do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami w planowanych na dany 
rok budżetowy dochodów nie przekroczy ustawowej granicy 15% (art. 113  
ust. 1 ustawy o finansach publicznych). W 2005 roku wskaźnik ten przewidywany jest na poziomie 
13,2%. 
Niniejsza opinia podlega opublikowaniu w terminie i trybie określonym w art. 115 ust. 2 ustawy  
o finansach publicznych. 
Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia uchwały. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO 

 
HENRYK KAMIENIECKI 

 
 
 

962 
ZARZĄDZENIE STAROSTY GÓRSKIEGO 

z dnia 1 lutego 2005 r. 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania miesz-
kańca  

                w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu w 2005 roku 

 Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) oraz 
na podstawie wniosku Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Górze z dnia 28 stycznia 2005 r. zarządzam co następuje: 

 
§ 1 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej we Wroniń-
cu na rok 2005 w wysokości: 1702,30 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwa złote trzydzieści 
groszy). 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu. 
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§ 3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2005 r. 
 
 

STAROSTA 
 

SŁAWOMIR RUTECKI 
 
 
 
 

963 
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA REGULACJI ENERGETYKI 

WCC/830C/782/W/OWA/2005/EL 

 W dniu 16 lutego 2005 r. na wniosek Przedsiębiorcy: „Polish Energy Part-
ners” Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wiertniczej 169, 02-952 Warszawa, 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić koncesje na wytwarza-
nie ciepła udzielone temu Przedsiębiorcy. 

 
 

UZASADNIENIE 
 

Decyzją z dnia 19 stycznia 2000 r. nr WCC/830/782/W/3/2000/AD, zmieniona decyzją z dnia 2 
stycznia 2001 r. nr WCC/830A/782/W/3/2001/RW oraz decyzją z dnia 25 września 2003 r. oraz 
decyzją z dnia 25 września 2003 r. nr WCC/830B/782/W/OWA/2003/RK, udzielono Przedsiębior-
cy: „„Polish Energy Partners” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej: „Przedsię-
biorcą”), koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 20 stycznia 2000 r.  
do 20 stycznia 2020 r. 
Pismem z dnia 5 stycznia 2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 20 stycznia 2005 r. Przedsiębior-
ca wniósł o dostosowanie przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej określonej w koncesji do 
stanu faktycznego. Przedsiębiorca poinformował, że w związku ze zmniejszeniem mocy cieplnej 
zamówionej przez odbiorców zaopatrywanych z Elektrociepłowni „Zakrzów”, zainstalowano w tym 
źródle kocioł wodny o mocy 3,2 MWt i zlikwidowano kocioł wodny o mocy 10 MWt. Ponadto 
Przedsiębiorca poinformował, że aktualnie: 
– w Elektrociepłowni „Wizów” są zainstalowane dwa kotły parowe opalane gazem ziemnym  

o łącznej mocy cieplnej 21,8 MWt oraz kocioł odzyskowy o mocy cieplnej 6,7 MWt, współpra-
cujący z turbogeneratorem gazowym, 

– w Elektrociepłowni „Zakrzów” są zainstalowane trzy kotły wodne opalane gazem ziemnym  
o łącznej mocy cieplnej 23,2 MWt oraz kocioł odzyskowy o mocy cieplnej 6,3 MWt współpracu-
jący z turbogeneratorem gazowym, 

oraz zwrócił się o skorygowanie w koncesji ww. wielkości mocy cieplnej. 
W toku postępowania uznano, że wniosek przedsiębiorcy: „Polish Energy Partners” Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła jest uzasadnio-
ny. 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może 
zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. 
W toku postępowania zwrócono się o wyrażenie opinii w sprawie zmiany koncesji do Zarządów 
Województw Mazowieckiego i Dolnośląskiego. Zarządy Województw w terminie 14 dni od przedło-
żenia sprawy, opinii takiej nie wydał, co w myśl art. 23 ust. 4 Prawa energetycznego równoznaczne 
jest z opinia pozytywną. 

 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 

ODDZIAŁU CENTRALNEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

W WARSZAWIE 
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INFORMACJA  
O DECYZJI PREZESA REGULACJI URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  

z dnia 17 lutego 2005 r.  

w sprawie zmiany koncesji dla Zakładów Przemysłu Bawełnianego 
„BIELBAW” S.A. z siedzibą w Bielawie 

 Na wniosek z dnia 26 października 2004 r. Zakładów Przemysłu Bawełnia-
nego „BIELBAW” S.A. z siedzibą w Bielawie została zmieniona decyzja admini-
stracyjna dotycząca koncesji na wytwarzanie ciepła. 

 
 

UZASADNIENIE 
 

Decyzją Prezesa URE z dnia 13 października 1998 r. nr WCC/265/1211/U/OT-6/98/JK udzielono 
Zakładom Przemysłu Bawełnianego „BIELBAW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielawie, kon-
cesji na wytwarzanie ciepła, na okres do 31 października 2008 r. 
Pismem z dnia 26 października 2004 r. znak DPE/251/2004 Zarząd Spółki wystąpił o zmianę ww. 
decyzji w związku z likwidacją 3 kotłów parowych opalanych węglem kamiennym z powodu trwałe-
go zużycia ww. kotłów, związanego z długotrwałą eksploatacją. 
Zmiana decyzji wynika z ilości aktualnie eksploatowanych kotłów oraz uwzględnia skojarzoną pro-
dukcję ciepła.  
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjne-
go (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) i art. 32 ust 1 pkt 1, w związku  
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 153, poz. 1504 ze zmianami), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17 lutego 
2005 r. nr WCC/265A/1211/W/OWR/2005/TT zmienił swoją decyzję z dnia 12 listopada  
1998 r. w sprawie udzielenia koncesji w zakresie wytwarzania ciepła. 

 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
ZASTĘPCA DYREKTORA 

 
POŁUDNIOWO-ZACHODNEGO 

ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU 

JADWIGA GOGOLEWSKA 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 
1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców War-

szawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 
2) w punktach sprzedaży: 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 
Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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