
Uchwała nr 70/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 24 września 2008 roku 
 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 65/2008 Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 sierpnia 2008 roku 
w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr XXVI/231/2008 

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2008 rok 

 
 

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 65/2008 z 20 sierpnia 2008 roku w sprawie 
wskazania Radzie Miejskiej Legnicy nieprawidłowości w uchwale 
Nr XXVI/231/2008 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2008. 
 

 
§ 2. 

Traci moc uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 
Nr 65/2008 z 20 sierpnia 2008 roku.  

 
UZASADNIENIE 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na posiedzeniu 
w dniu 20 sierpnia 2008 roku podjęło uchwałę Nr 65/2008 w sprawie wskazania 
Radzie Miejskiej Legnicy nieprawidłowości w uchwale Nr XXVI/231/08 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 
2008 rok, polegających na: 
1) istotnym naruszeniu art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 z poźn. zm.), 
2) udzieleniu dotacji Parafii Katedralnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 

w Legnicy, pl. Katedralny 6 „na remont i konserwację zabytkowego okna 
witrażowego oraz zabytkowej kamieniarki okna znajdujących się w zachodniej 
elewacji kościoła katedralnego” w kwocie 216.129 złotych zamiast 66.129 
złotych tj. niezgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust.1,3,5 i 6 uchwały Rady 
Miejskiej w Legnicy Nr XXXIV/366/05 z 30 maja 2005 roku w sprawie zasad 
i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Legnicy na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania 
i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji zmienionej 
uchwałami: Nr VI/64/07 z dnia 26 marca 2007 roku i Nr VIII/82/07 z dnia 28 
maja 2007 roku. 

 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nakazało usunięcie 

stwierdzonych nieprawidłowości w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2008 
roku. 
 

Rada Miejska Legnicy na sesji 29 sierpnia 2008 roku podjęła uchwałę 
Nr XXVIII/253/08 w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2008, 
w której (w § 1) dokonała zmiany uchwały Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej Legnicy 
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z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok, 
eliminując wskazane naruszenie prawa. 
 

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  


