
Uchwała Nr 121/2007 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 19 grudnia 2007 roku 
 
w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu nr 100/2007 w sprawie wskazania 
nieprawidłowości w uchwale Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji Nr 3/IV/2007 z 19 października 2007 roku 

w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 
 
 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 dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 100/2007 z 21 listopada 2007 roku w sprawie 
wskazania Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 
nieprawidłowości w uchwale Nr 3/IV/2007 z dnia 19 października 2007 roku 
w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok. 
 

§ 2. 
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uzasadnienie 

  Na posiedzeniu 21 listopada 2007 roku Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu podjęło uchwałę Nr 100/2007 w sprawie wskazania 
nieprawidłowości w uchwale Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji Nr 3/IV/2007 z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zmian 
w budżecie na 2007 rok z powodu naruszenia art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.). 
 Kolegium nakazało usunięcie wskazanej nieprawidłowości poprzez określenie 
przeznaczenia uchwalonej nadwyżki budżetu Związku. Zgromadzenie Wałbrzyskiego 
Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 10 grudnia 2007 r. podjęło uchwałę Nr 
1/V w sprawie zmian w budżecie na 2007 r., w której uchwaloną nadwyżkę 
w wysokości 4.752.307 zł przeznaczyło na zmniejszenie deficytu.  
 
 W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu uznało, że wszczęte postępowanie należy umorzyć i postanowiło jak 
w sentencji. 
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