
Uchwała nr 38/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  

z 19 maja 2010 roku 
 

w sprawie zaopiniowania kandydatów na członków Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 

 
Na podstawie art. 15 ust. 2, art. 15a ust. 11 i art. 18 ust. 1 pkt 5b i ust. 2 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 
577 ze zm.) w związku z § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na 
członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz.U. nr 130, poz. 1396 ze zm.), Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją z przebiegu postępowania konkursowego, 
w tym w szczególności ze sprawozdaniami z każdego etapu postępowania, 
protokołami Komisji Konkursowej wraz z treścią podjętych przez nią uchwał oraz 
oceną kandydatów przedstawionych przez przewodniczącego Komisji, Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu pozytywnie opiniuje: 
- Arkadiusza Babczuka 
- Joannę Radzieję  
na kandydatów na etatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu. 
 

§ 2. 
Niniejsza uchwała podlega przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów za 

pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 7 dni od 
dnia jej podjęcia. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Kolegium. 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, stosownie do 
zapisów art. 15a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 
izbach obrachunkowych, na posiedzeniu 24 lutego 2010 r., powołało obok osoby 
przewodniczącego — wskazanego ustawą — dwóch członków w skład Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia 
kandydatów na etatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu.  

Przewodniczący Komisji Konkursowej zapoznał Kolegium z przebiegiem 
konkursu, przeprowadzonego w dniu 26 kwietnia 2010 r., oraz z jego wynikami, 
a także przedstawił dokumentację przebiegu postępowania konkursowego, 
w szczególności: 
1. Sprawozdania z każdego etapu postępowania konkursowego; 
2. Protokoły posiedzeń Komisji Konkursowej wraz z treścią podjętych uchwał, 

w tym uchwały nr 3/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r., w sprawie przedstawienia 
kandydatów na członków Kolegium Izby; 

3. Opisową ocenę wyłonionych kandydatów na członków Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Arkadiusza Babczuka i Joannę Radzieję. 

 
Przedstawiony i udokumentowany przebieg prac Komisji Konkursowej, 

w ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, jednoznacznie 
wskazuje, iż Komisja wykonała zadania — nałożone ustawą o regionalnych izbach 
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obrachunkowych i ww. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji — w sposób prawidłowy.  

Przedstawieni Kolegium kandydaci uzyskali w postępowaniu konkursowym 
największą liczbę punktów. 

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu kandydaci 
spełniają wymagania stawiane kandydatom na członków Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu określone w ogłoszeniu o konkursie.  

W głosowaniu wzięło udział dwunastu z piętnastu członków Kolegium RIO we 
Wrocławiu, którzy w drodze przeprowadzonego przez Komisję Skrutacyjną tajnego 
głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali kandydatury Arkadiusza 
Babczuka i Joanny Radziei na etatowych członków Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu.  

Kandydaci otrzymali wymaganą w art. 18 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych większość głosów. 

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium RIO we Wrocławiu postanowiło 
jak w sentencji tej uchwały.  
 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


