
Uchwała Nr 102/2009 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 9 grudnia 2009 roku 
 
w sprawie sprostowania omyłek w uchwale nr 85/2009 Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 listopada 2009 roku w sprawie 
stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/256/2009 Rady Powiatu 

w Świdnicy z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
związanego z realizacją zadania „Budowa i modernizacja dróg lokalnych- 

powiatowych i gminnych" 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (t.j. 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 (t.j.Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 ze zm.) i art. 113 § 1 kodeksu 
postępowania administracyjnego (t.J. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
W uchwale nr 85/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu z 4 listopada 2009 roku w prawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 
XXXI/256/2009 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 30 września 2009 r. w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania „Budowa i modernizacja 
dróg lokalnych- powiatowych i gminnych" prostuje się omyłki: 
1. W § 1 uchwały nr 85/2009 po wyrazach: "... z powodu istotnego naruszenia art. 

170 ust. 1-2" dodaje się zapis "oraz art. 169 ust. 1”. 
2. W akapicie na stronie 5 uzasadnienia uchwały nr 85/2009 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu słowa: "W toku badania 
nadzorczego, na podstawie analizy prognozy kwoty długu gminy Jaworzyna 
Śląska" zastępuje się słowami: ""W toku badania nadzorczego, na podstawie 
analizy prognozy kwoty długu powiatu w Świdnicy”. 3. wyliczeniu na ostatniej 
stronie uzasadnienia: 

3. Wyliczeniu na ostatniej stronie uzasadnienia: 
"2009 21,32% 
2010 18,32% 
2011 17,64% 
2012 17,57% 
2013 17,90%" 
nadaje się następującą treść: 
"2009 14,27% 
2010 11,39% 
2011 10,78% 
2012 17,57% 
2013 17,90%".  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 4 listopada 
2009 roku.  

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uzasadnienie 

Na posiedzeniu 4 listopada 2009 roku Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu podjęło uchwałę nr 85/2009 w sprawie stwierdzenia 
nieważności uchwały nr XXXI/256/2009 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 30 
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września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją 
zadania „Budowa i modernizacja dróg lokalnych- powiatowych i gminnych". 

Zgodnie z art. 113 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organ 
administracji może z urzędu lub na wniosek strony prostować błędy pisarskie 
rachunkowe oraz omyłki. Charakter omyłek przedstawionych w § 1 niniejszej 
uchwały w pełni uzasadnia dokonanie sprostowania uchwały Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej nr 85/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały było konieczne.  
 

 

 Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


