
Uchwała nr 43/2006 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 10 maja 2006 roku 
 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Nr 30/2006 z 22 marca 2006 roku  

w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie Nr 360/XLII/06 z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie miasta na 2006 rok 
 
 

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) w związku z art 105 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Umarza się postępowanie wszczęte uchwałą Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu Nr 30/2006 z 22 marca 2006 roku w sprawie 
wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 
Nr 360/XLII/06 z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta na 2006 rok. 

 
§ 2. 

Traci moc uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
Nr 30/2006 z 22 marca 2006 roku. 

 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

UZASADNIENIE 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na posiedzeniu 
w dniu 22 marca 2006 roku podjęło uchwałę Nr 30/2006 w sprawie wskazania 
nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 360/XLII/06 z dnia 
22 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 
rok, polegającej na nieokreśleniu źródła pokrycia deficytu budżetu gminy.  

Kolegium nakazało usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości w terminie do 14 
kwietnia 2006 roku. 

Burmistrz Miasta Nowej Rudy 13 kwietnia 2006 roku przekazał do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu projekt uchwały 
naprawczej oraz poinformował, iż usunięcie wskazanej przez Kolegium 
nieprawidłowości nastąpi w terminie późniejszym na najbliższej kwietniowej sesji.  

Rada Miejska w Nowej Rudzie na sesji w dniu 26 kwietnia 2006 roku dokonała 
zmian w budżecie poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości wskazanej przez 
Kolegium Izby.  

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

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


