
Uchwała nr 41/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 30 kwietnia 2008 roku 
 
w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 27/2008 z 3 marca 2008 roku w sprawie 
wskazania Radzie Powiatu w Górze nieprawidłowości w uchwale Nr XVI/70/08 
Rady Powiatu w Górze z 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Górowskiego na 2008 rok 
 

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art.105 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. 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 27/2008 z 3 marca 2008 roku w sprawie 
wskazania Radzie Powiatu w Górze nieprawidłowości w uchwale Nr XVI/70/08 
Rady Powiatu w Górze z 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Górowskiego na 2008 rok 
 

§ 2. 
 Traci moc uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
nr 27/2008 z dnia 3 marca 2008 r. 
 

Uzasadnienie 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na posiedzeniu 

w dniu 3 marca 2008 r. podjęło uchwałę nr 27/2008 w sprawie wskazania Radzie 
Powiatu w Górze nieprawidłowości w uchwale Nr XVI/70/08 Rady Powiatu w Górze 
z 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2008 
rok, polegających na istotnym naruszeniu: 

1) art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 9 pkt 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, nr 249 poz. 2104 ze zm.), wobec 
wprowadzenia do budżetu przychodów przewyższających wielkość 
uchwalonego deficytu i kwot spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 

2) art. 173 ust.4 ustawy o finansach publicznych wobec utworzenia rezerwy 
ogólnej powyżej 1% planowanych wydatków, 

3) art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 165a ust. 1 i 2 ustawy o finansach 
publicznych oraz art. 184 ust. 1 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, 
wobec niezachowania wymogów dotyczących obligatoryjnych elementów 
uchwały budżetowej, 

4) art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wobec sporządzenia 
prognozy kwoty długu na okres krótszy niż zaplanowane zobowiązania. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nakazało usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2008 
roku. 

Rada Powiatu w Górze na sesji 26 marca 2008 roku podjęła uchwałę Nr 
XVIII/74/08 z 26 marca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady 
Powiatu w Górze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu 
Górowskiego za 2008 rok oraz korekty uchwały nr XVI/70/08 Rady Powiatu 
w Górze z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Górowskiego na 2008 rok, którą uchyliła przedmiotową uchwałę (§ 4 uchwały). 
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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 


