
UCHWAŁA NR 45/2004 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 21 czerwca 2004 roku 
 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 36/2004 z 12 maja 2004 r. w sprawie 

wskazania Radzie Gminy Osiecznica nieprawidłowości w uchwale nr 
XVIII/95/04 z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Osiecznica na 2004 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 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. 91 ust. 5 ustawy z 
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 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 uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Umarza się postępowanie wszczęte uchwałą Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu nr 36/2004 z 12 maja 2004 r. w sprawie wskazania 
Radzie Gminy Osiecznica nieprawidłowości w uchwale nr XVIII/95/04 z 6 kwietnia 
2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Osiecznica na 2004 rok. 

§ 2. 
Traci moc uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

nr 36/2004 z 12 maja 2004 roku. 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
Na posiedzeniu w dniu 12 maja 2004 r. Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej podjęło uchwałę nr 36/2004 w sprawie wskazania Radzie Gminy 
Osiecznica nieprawidłowości w uchwale nr XVIII/95/04 z 6 kwietnia 2004 r. w 
sprawie zmian w budżecie Gminy Osiecznica na 2004 rok, polegającej na 
zaplanowaniu wydatków na dożywianie uczniów w wysokości 83.760 zł w dziale 
801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”, zamiast w 
dziale 852 „Opieka społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność”. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej Górze 
3 czerwca 2004 r. wpłynęło pismo Wójta Gminy Osiecznica (Nr Fn. Rio 3014-12/04) 
z 31 maja 2004 r. wyjaśniające, że Rada Gminy Osiecznica uchwałą nr XXI/113/04 
z 28 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Osiecznica na 2004 rok 
dokonała zmniejszenia wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 
80195 „Pozostała działalność” § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 24.460 zł,
równocześnie zwiększając o tę kwotę wydatki w dziale 852 „Opieka społeczna” 
rozdz.85295 „Pozostała działalność” §3110 „Świadczenia społeczne”. Pozostałą 
wielkość zaplanowanych w dziale 801 wydatków w kwocie 59.300 zł, stanowiącą
poniesione do 31 maja 2004 r. wydatki na dożywianie dzieci, na najbliższej sesji 
Rady Gminy Wójt Gminy przedstawi propozycję przeniesienia tej kwoty do działu
854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz.85415 „Pomoc materialna dla 
uczniów”, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów przedstawionym w 
piśmie BP1 – 4071/19a/2004/755 z dnia 28 maja 2004 roku. 

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 


