
Uchwała Nr 43/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 16 maja 2012 roku 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu nr 24/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie 

wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu w Miliczu Nr XV/75/2011 

z 16 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok 

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

obrachunkowych (tekst jednolity: 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1592 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  

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 24/2012 z dnia  

1 lutego 2012 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu w Miliczu  

nr XV/75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok.  

Uzasadnienie 

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

2012 r. podjęło uchwałę nr 24/2012 w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu 

w Miliczu nr XV/75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok, 

polegającej na istotnym naruszeniu art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) — zwanej dalej ufp — wobec ustalenia deficytu 

finansowanego przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych  

przez Powiat Milicki, zwiększającymi kwotę długu, których wykup spowoduje niezachowanie  

w 2014 r. relacji określonej w tym przepisie. 

Kolegium nakazało usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości w terminie do dnia 24 lutego  

2012 r. poprzez dokonanie takich zmian w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie  

wieloletniej prognozy finansowej, aby zachowana została począwszy od 2014 r. relacja określona  

w art. 243 ufp. 

Rada Powiatu w Miliczu na sesji dniu 23 lutego 2012 r. wyeliminowała wskazaną przez  

Kolegium Izby nieprawidłowość podejmując uchwałę nr XVII/95/2012 w sprawie zmiany uchwały  

nr XV/76/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Milickiego na lata 

2012–2021. 

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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