
UCHWAŁA NR 69/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 18 lipca 2007 roku 
 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą nr 61/2007 Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 czerwca 2007 roku 

w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr VII/38/2007 Rady Gminy 
Żukowice z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 

 
 

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), oraz art. 91 ust.5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku 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 roku Nr 98, poz.1071 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Umarza się postępowanie wszczęte uchwałą Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu nr 61/2007 z 20 czerwca 2007 roku w sprawie 
wskazania Radzie Gminy Żukowice nieprawidłowości w uchwale Nr VII/38/2007 
z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uzasadnienie 

Na posiedzeniu 20 czerwca 2007 roku Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu podjęło uchwałę nr 61/2007 w sprawie wskazania 
Radzie Gminy Żukowice nieprawidłowości w uchwale nr VII/38/2007 z dnia 
29 maja 2007 roku z powodu uchwalenia budżetu niezrównoważonego 
i nieokreślenia przeznaczenia nadwyżki budżetowej, co w istotny sposób naruszało 
art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) stanowiący, że uchwała budżetowa określa źródła 
pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Kolegium nakazało wyeliminowanie nieprawidłowości poprzez określenie 
przeznaczenia nadwyżki budżetowej. 

Rada Gminy Żukowice na sesji 29 czerwca 2007 roku podjęła uchwałę nr 
VIII/41/2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy, w której zrównoważyła 
budżet zwiększając o kwotę nadwyżki (2.526 zł) wydatki w dziale 750 - 
Administracja publiczna, rozdz.75023 - Urzędy gmin, § 4700 - Szkolenia 
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.  

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu uznało, że wszczęte postępowanie należy umorzyć. 

 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


