
Uchwała Nr 21/2007
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów wniesionych 
pismem znak: BM-SG-0911/3/2007 z dnia 28.03.2007 roku

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący: Henryk Rzepa - Prezes Izby
Członkowie: Ireneusz  Piasecki  –  Zastępca Prezesa Izby,  Stanisław Banasik,  Wojciech 
Czerw, Monika Dębowska - Sołtyk, Janina Kopczyńska, Joanna Marczewska, Ewa Midura, 
Iwona Kudła.

na podstawie art. 25b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

postanawia

umorzyć postępowanie w zakresie zastrzeżeń dotyczących wniosków pokontrolnych Nr 4 
i 8, objętych wystąpieniem pokontrolnym tut. Izby, znak: WK – 060/75/1011/2007 z dnia 22 
marca 2007 roku oraz uwzględnić zastrzeżenia dotyczące wniosku pokontrolnego Nr 9.

Uzasadnienie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w dniu 22 marca 2007 roku skierowała do 
Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów wystąpienie pokontrolne znak: WK-060/75/1011/2007 
sporządzone  po  przeprowadzonej  kontroli  kompleksowej  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy 
Sędziszów.
Na podstawie art. 9 ust. 3 i  ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych złożone zostały zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów 
do  wniosków  pokontrolnych  Nr  4,  8  i  9  zawartych  w  wyżej  wymienionym  wystąpieniu 
pokontrolnym. Przedmiotowe zastrzeżenia złożone zostały w terminie, o którym stanowi art. 
9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, 
poz. 577 z późn. zm.).

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na podstawie art. 105 § 2 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 
Dz.  U.  z  2000  r.  Nr  98,  poz.  1071  z  późn.  zm.),  umorzyło  postępowanie  w  zakresie 
wniosków pokontrolnych Nr 4 i 8, wobec stosownego wniosku złożonego w trakcie rozprawy 
przez Burmistrza Miasta i Gminy o wycofaniu zastrzeżeń w tym zakresie.

Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  postanowiło  uwzględnić 
zastrzeżenia dotyczące wniosku pokontrolnego Nr  9,  uznając iż  z  przepisów prawa nie 
wynika  jednoznacznie  aby  w  sprawozdaniu  Rb-NDS  o  nadwyżce/deficycie  jednostki 
samorządu terytorialnego wykazywać w pozycji „wykonanie” udzielone i zwrócone w trakcie 
roku budżetowego pożyczki krótkoterminowe.

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Izby postanowiło orzec jak na wstępie.

PREZES
Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Kielcach
/-/

mgr Henryk Rzepa
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