
Uchwała nr 52/2009 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 20 maja 2009 roku 
 

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 45/2009 z 22 kwietnia 
2009 roku w sprawie wskazania Radzie Powiatu w Górze nieprawidłowości 
w uchwale nr XXVIII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany 
Uchwały nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 

roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 6 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 Kodeksu 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 45/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie 
wskazania Radzie Powiatu w Górze nieprawidłowości w uchwale nr XXVIII/123/09 
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/121/09 Rady Powiatu 
w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 
2009 r.  
 

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

nr 45/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku.  
 

UZASADNIENIE 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na posiedzeniu 
w dniu 22 kwietnia 2009 roku podjęło uchwałę nr 45/2009 w sprawie wskazania 
Radzie Powiatu w Górze nieprawidłowości w uchwale nr XXVIII/123/09 z dnia 18 
marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze 
z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 r., 
polegających na istotnym naruszeniu art. 173 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych w części, w której uległa zmianie rezerwa celowa w trakcie roku 
budżetowego.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nakazało usunięcie 
stwierdzonej nieprawidłowości w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2009 r.  

Rada Powiatu w Górze na sesji w dniu 28 kwietnia 2009 roku podjęła uchwałę 
nr XXIX/135/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 
XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie 
budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok, eliminując wskazane naruszenie prawa.  

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu uznało, że wszczęte postępowanie stało się bezprzedmiotowe, 
a występujące naruszenie prawa nie ma już miejsca i postanowiło jak w sentencji.  
 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
   

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


