
Uchwała nr 73/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 15 października 2008 roku 
 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 69/2008 z 24 września 2008 
roku w sprawie wskazania Radzie Miejskiej w Trzebnicy nieprawidłowości 
w uchwale nr XIX/190/08 z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian 

w budżecie gminy Trzebnica 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. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 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 69/2008 z 24 września 2008 roku w sprawie 
wskazania Radzie Miejskiej w Trzebnicy nieprawidłowości w uchwale nr 
XIX/190/08 z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 
Trzebnica na 2008 rok. 
 

§ 2. 
Traci moc uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

nr 69/2008 z dnia 24 września 2008 r. 
 
 

UZASADNIENIE 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na posiedzeniu 
w dniu 24 września 2008 r. podjęło uchwałę nr 69/2008 w sprawie wskazania 
Radzie Miejskiej w Trzebnicy nieprawidłowości w uchwale nr XIX/190/08 z dnia 25 
sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2008 rok, 
polegających na istotnym naruszeniu art. 3 ust.1 pkt 3 ustawy z 16 grudnia 2005 
roku o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. nr 267, poz. 2251 
ze zm.) w związku z art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt 2 
ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wobec wprowadzenia do budżetu do działu 600 
“Transport i łączność” rozdziału 60016 “Drogi publiczne gminne” wydatków 
inwestycyjnych w wys.82.500 zł związanych z realizacją zadania inwestycyjnego 
“Budowa chodnika w Głuchowie Górnym od kościoła do cmentarza”, stanowiącego 
części drogi powiatowej nr 1341D.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nakazało usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 
2008 roku. 

Rada Miejska w Trzebnicy na sesji 25 września 2008 roku, uchwałą 
Nr XX/192/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2008 rok, usunęła 
wskazaną przez Kolegium nieprawidłowość; dokonała zmniejszenia planowanych 
wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania “Budowa chodnika 
w Głuchowie Górnym od kościoła do cmentarza” zapisanych w dziale 600 rozdziale 
60016 “Drogi publiczne gminne” §6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych” na kwotę 82.500 zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę planowane 
wydatki w rozdziale 60014 “Drogi publiczne powiatowe” §6300 “Dotacja celowa na 
pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na 
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dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” 
z przeznaczeniem na realizację ww. zadania inwestycyjnego.  
 

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 


