
BUDŻET CUDÓW - ciąg dalszy 

W dniu 14 listopada 2017r. zarządzeniem nr 1933/17 Burmistrz Polkowic przedłożył Radzie 
Miejskiej w Polkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, (zespołowi w Legnicy) 
projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Polkowice. 
Nastąpił cud – okazało się, że projekt przekazany do RIO we Wrocławiu, a ten, który wpłynął do 
Rady Miejskiej i był rozpatrywany podczas sesji w dniu 24 listopada 2017r. nie mają z sobą nic 
wspólnego – są to dwa różne projekty! 
W sposób bardzo wybiorczy ze względu na obszerność materii zostanie przedstawiona różnica 
pomiędzy tymi projektami. 
W poniższym wykazie na pierwszym miejscu zostaną podane kwoty z projektu budżetu 
przekazanego do RIO, na miejscu drugim w nawiasie z projektu, który był rozpatrywany w dniu 
24 listopada 2017r. podczas sesji Rady Miejskiej. 

1 – dochody ze sprzedaży majątku w roku 2018 -  
Projekt przekazany do RIO 14.11.17r.- 10.980.000,00 zł  
(Projekt, który był rozpatrywany na sesji Rady miejskiej 24.11.17r.-  
3 mln zł), 
2 – dochody ze sprzedaży majątku w roku 2021 - 25 mln zł (1.405.000,00 zł), 
3 - zadłużenie w roku 2019 - 95.207.508,00 zł (76.664.526,00 zł), 
4 – dochody ogółem w roku 2018 – 270.046.844,00 zł (255.569.376,00 zł), 
5 – dochody ogółem w roku 2021 – 280.000.000,00 zł (234.430.000,00 zł), 
6 – dochody ogółem w latach następnych do roku 2033 w projekcie przekazanym 
do RIO są średnio o 50 mln zł wyższe! 

W latach od 2018 - 2033 według wszystkich projektów budżetów uchwalonych do listopada 
2017r. i wyrzuconych do kosza, planowana roczna sprzedaż majątku była średnio na na poziomie 
poniżej 2 mln zł. W projekcie przekazanym do RIO 
planuje się sprzedać w latach 2018 - do 2021 (4-ch lat) majątek gminy o wartości 91.980.000,00 
zł. 
Władze gminy w okresie od 20 października 2017r. do 14 listopada 2017r. „z dnia na dzień” 
zdecydowały o wielkiej wyprzedaży majątku gminnego. 
Co takiego stało się w tym okresie, że dochody ogółem gminy wzrosły o kilkadziesiąt milionów 
złotych rocznie, planowana wyprzedaż majątku gminy wzrosła do prawie 92 milionów zł, a 
zadłużenie wzrosło do ponad 95 milionów zł? 
Władze gminy przekazując inny projekt Radzie Miejskiej oraz biorąc udział w szopce podczas 
sesji w dniu 24 listopada 2017r. doskonale wiedząc, że projekt ten trafi do śmietnika, zakpiły 
sobie z radnych i wyborców. Ponadto w projekcie tym były liczne błędy np.: ujęte zostały koszty 
obsługi zadłużenia w kwocie prawie 2 milionów zł od nieistniejącego kredytu (za lata od 2029r. – 
do 2032r.). 
Brak realnej kontroli przez radnych oraz jakiejkolwiek opozycji spowodował, że podczas sesji w 
roku 2017 radni zatwierdzali fikcyjne projekty przepełnione błędami, a nawet bzdurami, następnie 
całoroczną pracę radnych wyrzucono do kosza? 
Wpływy z tytułu różnych podatków płaconych przez KGHM Polska Miedź są na poziomie 70% do 
75% całości wpływów podatkowych Gminy Polkowice! 
Ze względu na systematyczne zmniejszanie wydobycia na obszarze gminy wpływy podatkowe 
podane przez Urząd Gminy są przeszacowane i będą znacznie niższe! 
Przy tak niekorzystnych perspektywach uchwalając 18 grudnia 2017r. projekt budżetu zgodny z 
przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, według którego nastąpi 
gwałtowne zadłużenie oraz zwiększenie planowanych dochodów gminy bez racjonalnych 
przesłanek, świadczy o całkowitej nieodpowiedzialności ekipy rządzącej i podejrzeniu, że w 
rzeczywistości jest to „budżet wyborczy” (fikcyjny), za który zapłacą wszyscy mieszkańcy 
Polkowic. 
Po wyborach mieszkańcy zmagać się będą ze spłatą wielkiego zadłużenia przy zmniejszających 
się dochodach gminy oraz po pozbyciu się najcenniejszych nieruchomości. 
Gorąco polecam zapoznanie się z projektami budżetów Gminy Polkowice. 

 


