
Uchwała Nr 1/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 12 stycznia 2005 roku 
 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 84/2004 z 1 grudnia 2004 roku 

w sprawie wskazania Radzie Powiatu w Oławie nieprawidłowości w uchwale 
Nr XXV/151/2004 z 27 października 2004 roku w sprawie zmian budżetu 

Powiatu Oławskiego na rok 2004 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 55 poz.577 ze zm.) oraz art.91 ust.5 ustawy z 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z
art.105 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 
roku 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 84/2004 z 1 grudnia 2004 roku w sprawie 
wskazania Radzie Powiatu w Oławie nieprawidłowości w uchwale 
Nr XXV/151/2004 z 27 października 2004 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu 
Oławskiego na rok 2004. 

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

nr 84/2004 z 1 grudnia 2004 roku. 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 
 

Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2004 roku Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu podjęło uchwałę nr 84/2004 w sprawie wskazania 
Radzie Powiatu w Oławie nieprawidłowości w uchwale Nr XXV/151/2004 z 
27 października 2004 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Oławskiego na rok 
2004, polegające na naruszeniu art. 109 ust. 2 oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku 
Nr 15, poz.148 ze zm.) w wyniku dokonania zmiany załącznika do uchwały
budżetowej na 2003 rok oraz włączenia do uchwały budżetowej na 2004 rok 
„Wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2003-2006”. Rada Powiatu w 
Oławie przedmiotową uchwałą dokonała aktualizacji załącznika pn. „Wieloletni 
program inwestycyjny na lata 2003-2004” do uchwały budżetowej z ubiegłego roku 
(do uchwały nr XI/58/2003 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Oławskiego na rok 
2003), czym naruszyła zasadę roczności budżetu wynikającą z art. 109 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych. Ponadto, włączając do uchwały budżetowej 2004 
roku „Wieloletni program inwestycyjny na lata 2003-2006”, zamiast limitów 
wydatków na jego realizację, naruszyła art. 110 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych. W związku z powyższym Kolegium uchwałą Nr 84/2004 z 1 grudnia 
2004 roku nakazało usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wpłynęła uchwała Rady 
Powiatu w Oławie Nr XXVII/161/2004 z 22 grudnia 2004 roku w sprawie zmian 
budżetu Powiatu Oławskiego na 2004 rok. Z treści § 4 przekazanej uchwały wynika, 
że Rada Powiatu w Oławie uchyliła § 3 uchwały Nr XXV/151/2004 (wprowadzający 
do uchwały budżetowej zaktualizowany wieloletni program inwestycyjny) w 
odniesieniu do którego Kolegium wszczęło postępowanie naprawcze. 
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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 
 


