
Uchwała nr 85/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 19 listopada 2008 roku 
 
 
w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 80/2008 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 5 listopada 2008 roku 
w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr XXIX/257/08 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu 

miasta Legnicy na 2008 rok 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 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. (p-925 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), oraz 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 80/2008 z 5 listopada 2008 roku w sprawie 
wskazania Radzie Miejskiej Legnicy nieprawidłowości w uchwale Nr XXIX/257/08 
Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu 
miasta Legnicy na 2008 rok. 

 
§ 2. 

Traci moc uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
Nr 80/2008 z 5 listopada 2008 roku. 

 

 
UZASADNIENIE 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na posiedzeniu 
w dniu 5 listopada 2008 roku podjęło uchwałę Nr 80/2008 w sprawie wskazania 
Radzie Miejskiej Legnicy nieprawidłowości w uchwale Nr XXIX/257/08 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu miasta 
Legnicy na 2008 rok, polegających na naruszeniu art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2101 ze zm.), przez 
rozdysponowanie dochodów przeznaczonych na zmniejszenie deficytu bez zgody 
Prezydenta. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nakazało usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 
2008 roku i jednocześnie postanowiło na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy 
o samorządzie gminnym wstrzymać wykonywanie spornej uchwały. 

Rada Miejska Legnicy na sesji 13 listopada 2008 roku uchwałą Nr 
XXXI/276/08 w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2008, usunęła 
wskazane nieprawidłowości poprzez zmniejszenie wydatków i przychodów budżetu 
o kwotę 1.692.000,00 zł oraz przeniesienie wydatków w ramach działów i między 
działami klasyfikacji budżetowej. Zmiany te doprowadziły do uchwalenia deficytu na 
poziomie zaproponowanym przez organ wykonawczy, czyli w wysokości 
40.920.027,00 zł oraz zaplanowanie wydatków na wsparcie finansowe sportu 
kwalifikowanego w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.  
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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. 
 
 
 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Grażyna Kulikowska 


