
Uchwała nr 60/ 2012 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 3 października 2012 roku

w sprawie  umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu nr 54/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie 

wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Miliczu nr XXVI/114/2012 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Milicz na rok 2012

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

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  54/2012  z  dnia 
31 lipca 2012 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości  w uchwale Rady Miejskiej  w Miliczu 
nr XXVI/114/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Milicz na rok 2012. 

Uzasadnienie

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 31 lipca 2012 roku podjęło 
uchwałę Nr 54/2012 w sprawie wskazania w uchwale Rady Miejskiej w Miliczu nr XXVI/114/2012 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2012 rok, istotnego naruszenie 
art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240,  
z późn. zm.) oraz art.  8 ust.  2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst  
jednolity:  Dz.U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591,  z  późn.  zm.)  wobec  zaplanowania  w  dziale  600 
„Transport  i  łączność”  rozdziale  60016  „Drogi  publiczne  gminne”  wydatków  inwestycyjnych 
o łącznej  wartości  375.000  zł  związanych  z  budową  chodników  w  pasie  drogi  powiatowej, 
wojewódzkiej i krajowej.

Kolegium nakazało usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do dnia 31 sierpnia 
2012 roku.

Rada Miejska w Miliczu na sesji w dniu 20 sierpnia 2012 r. wyeliminowała wskazane przez 
Kolegium Izby nieprawidłowości podejmując następujące uchwały:
- nr XXVII/121/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Milickiego,
- nr XXVII/122/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Milickiego,
- nr XXVII/123/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na 2012 rok.

Rada Miejska w Miliczu wyeliminowała z budżetu wydatki inwestycyjne związane z budową 
chodników w pasie drogi krajowej nr 15 i drogi wojewódzkiej nr 439. Natomiast w zakresie budowy 
chodników  w  pasie  drogi  powiatowej  postanowiła  o  udzieleniu  pomocy  rzeczowej  Powiatowi 
Milickiemu w łącznej  kwocie 400.000 zł  w postaci  wykonania  chodnika przy drodze powiatowej  
nr 1428  D  w  miejscowości  Gądkowice  (100.000  zł)  oraz  przy  drodze  powiatowej  nr  1431  D 
w miejscowości Sławoszowice (300.000 zł).

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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