
Uchwała Nr 42/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 16 maja 2012 roku 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu nr 25/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie 

wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Domaniów Nr XVI/83/11 z 29 

grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaniów na 2012 rok 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachun-

kowych (tekst jednolity: 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 (tekst jednolity: 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 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu , Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

u m a r z a  p o s t ę p o w a n i e   

wszczęte uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 25/2012 z dnia  

1 lutego 2012 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Domaniów  

nr XVI/83/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Domaniów na 2012 rok.  

Uzasadnienie 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 1 lutego  

2012 r. podjęło uchwałę nr 25/2012 w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy 

Domaniów nr XVI/83/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Domaniów na 2012 rok, 

polegających na istotnym naruszeniu: 

1) art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,  

poz. 1240 ze zm.) — zwanej dalej ufp — wobec niewskazania przeznaczenia planowanej 

nadwyżki budżetu, 

2) art. 258 ust. 1 pkt 1 ufp wobec nieprawidłowego sformułowania upoważnienia dla Wójta  

do dokonywania zmian w planie wydatków, 

3) art. 214 ust. 3 ufp w związku z art. 15 ufp wobec ujęcia w planowanych przychodach zakładu 

budżetowego pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki z Gminy. 

Kolegium nakazało usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 24 lutego  

2012 roku.  

Rada Gminy Domaniów na sesji w dniu 23 lutego 2012 r. wyeliminowała wskazane przez 

Kolegium Izby nieprawidłowości podejmując uchwałę nr XVIII/98/12 w sprawie zmiany uchwały  

nr XVI/83/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Domaniów na 2012 rok. 

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

uznało, że wszczęte postępowanie stało się bezprzedmiotowe, i postanowiło jak w sentencji.  
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