
Uchwała nr 35/2009 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 18 marca 2009 roku 
 
w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 29/2009 z 4 marca 2009 roku w sprawie 
stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLI/217/2008 Rady Miejskiej 

w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
i Gminy Ścinawa na 2009 rok i ustalenia budżetu w części dotkniętej 

nieważnością 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), 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. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 roku Nr 
98, poz. 1071 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. 
W uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 

29/2009 z 4 marca 2009 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały 
Nr XLI/217/2008 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 2008 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok i ustalenia 
budżetu w części dotkniętej nieważnością prostuje się oczywiste omyłki: 
1. w § 2: 

- pkt 1 tiret 5 - wydatki inwestycyjne, kwotę 6.530.350 zł zastępuje się kwotą 
6.330.350 zł. 

- w § 2 pkt 4 - w załączniku Nr 8 "Dotacje celowe na zadania własne gminy, 
realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów 
publicznych w 2009 roku, w tiret pierwszym: dz. 851, rozdz. 85195, 
realizacja programów zdrowotnych - kwotę 60.000 zł zastępuje się kwotą 
20.000 zł. 

2. w załączniku Nr 2 do uchwały Kolegium, w wierszu 3, dz. 750 rozdz. 75023 
w kolumnach plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 
- według uchwały budżetowej - kwotę 1.141.109 zł zastępuje się kwotą 
1.441.109 zł, 

- według uchwały Kolegium - kwotę 1.594.759 zł zastępuje się kwotą 
1.894.759 zł. 

3. w akapicie drugim uzasadnienia do uchwały wykreśla się zdanie o treści 
"W projekcie budżetu przedłożonym Radzie przed 15 listopada 2008 roku 
zabezpieczono na ten cel kwotę nieco niższą, stanowiącą 1.594.759 zł". 

4. w akapicie drugim uzasadnienia w zdaniu zaczynającym się od słów "Zatem 
Rada Miejska w Ścinawie..." wykreśla się słowo "dodatkowo". 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 4 marca 

2009 roku. 
 

Uzasadnienie 

Na posiedzeniu 4 marca 2009 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu podjęło uchwałę nr 29/2009 w sprawie stwierdzenia nieważności 
części uchwały Nr XLI/217/2008 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 grudnia 
2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na 2009 rok i 
ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością. 

 
W wyniku błędów pisarskich (powstałych w trakcie przepisywania), 

w wymienionej uchwale wpisano niewłaściwe kwoty: 
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1. w § 2 pkt 1, tiret 5 - wydatków inwestycyjnych (6.530.350 zł zamiast 
6.330.350 zł), 

2. w § 2 pkt 4 - dotacji na realizację programów zdrowotnych (60.000 zł zamiast 
20.000 zł), 

3. w załączniku Nr 2, w wierszu trzecim, w dz. 750, rozdz. 75023, wynagrodzeń 
i pochodnych od wynagrodzeń: 
- według uchwały budżetowej (1.141.109 zł zamiast 1.441.109 zł), 
- według uchwały Kolegium (1.594.759 zł zamiast 1.894.759 zł). 

 
Konsekwencją wpisania w treści uchwały Kolegium niewłaściwych kwot wyżej 

wymienionych wydatków było bezprzedmiotowe zamieszczenie w akapicie drugim 
uzasadnienia zdania o treści "W projekcie budżetu przedłożonym Radzie przed 15 
listopada 2008 roku zabezpieczono na ten cel kwotę nieco niższą, stanowiącą 
1.594.759 zł" oraz - w kolejnym zdaniu - słowa "dodatkowo". 
 
 

 
 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ Grażyna Kulikowska 


