
Uchwała nr 54/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 9 maja 2007 roku 
 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą nr 45/2007 Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 kwietnia 2007 roku 
w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr VIII/37/2007 

Rady Miejskiej w Ścinawie z 14 marca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu 
i zmian w budżecie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.), oraz art. 91 ust. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku 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 45/2007 z 4 kwietnia 2007 roku w sprawie 
wskazania Radzie Miejskiej w Ścinawie nieprawidłowości w uchwale 
Nr VIII/37/2007 z 14 marca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian 
w budżecie.  
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uzasadnienie 

Na posiedzeniu 4 kwietnia 2007 roku Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu podjęło uchwałę Nr 45/2007 w sprawie wskazania 
Radzie Miejskiej w Ścinawie nieprawidłowości w uchwale Nr VIII/37/2007 
z 14 marca 2007 roku z powodu uchwalenia rezerwy celowej w trakcie roku 
budżetowego, co w istotny sposób naruszało art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) 
stanowiący, że rezerwy celowe są tworzone na wydatki, których szczegółowy podział 
na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania 
budżetu. 

Kolegium nakazało wyeliminowanie z uchwały zapisu dotyczącego zwiększenia 
rezerwy celowej i dookreślenie przeznaczenia środków z rezerwy, poprzez 
zaplanowanie wydatków we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej. 

Rada Miejska w Ścinawie na posiedzeniu 11 kwietnia 2007 roku podjęła 
uchwałę nr X/44/2007 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 
2007 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr VI/22/2007 z dnia 
2 lutego 2007 roku, w której uchyliła zapis dotyczący zwiększenia rezerwy celowej 
i zaplanowała wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80195 
„Pozostała działalność”, § 4300 „Zakup usług pozostałych”. 

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu uznało, że wszczęte postępowanie należy umorzyć i postanowiło jak 
w sentencji. 

 
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


