
Uchwała Nr 41/2010 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 2 czerwca 2010 roku 
 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 35/2010 z dnia 5 maja 2010 
roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr 368/10 Rady Miasta 
w Zgorzelcu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta 

Zgorzelec na 2010 rok 
 

Na podstawie art.12 ust. 1 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 35/2010 z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie 
wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr 368/10 Rady Miasta w Zgorzelcu z dnia 
30 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Zgorzelec na 2010 rok.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na posiedzeniu 
w dniu 5 maja 2010 r. podjęło uchwałę nr 35/2010 w sprawie wskazania 
nieprawidłowości w uchwale Rady Miasta w Zgorzelcu Nr 368/10 z dnia 30 marca 
2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Zgorzelec na 2010 rok polegającej na 
zaplanowaniu, bez podstawy prawnej, w dziale 900 "Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska" rozdz.90095 "Pozostała działalność" §4150 "Dopłaty 
w spółkach prawa handlowego" wydatki w kwocie 1.097.200 zł z przeznaczeniem na 
zapłatę za świadczone usługi komunalne przez MPGK Spółka z o.o. 

Kolegium nakazało usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości w terminie do 
dnia 25 maja 2010 roku. 

Rada Miasta w Zgorzelcu na sesji w dniu 25 maja 2010 r. wyeliminowała 
wskazaną przez Kolegium Izby nieprawidłowość podejmując uchwałę Nr 382/10 
w sprawie zmian w budżecie miasta Zgorzelec na 2010 roku, w której zaplanowała 
wydatki w odpowiednich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w §4300 
"Zakup usług pozostałych" z przeznaczeniem na zapłatę za świadczone usługi 
komunalne w zakresie utrzymania zieleni w miastach i usługi utrzymania 
cmentarzy komunalnych. 

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 


