
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    O P O L U  

 

 

U c h w a ł a    Nr   18/94/2008 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 24 września 2008 r. 

 Na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (DzU z 1980 r. nr 9, poz. 

26 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001 r. DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 

113, poz. 984; z 2003 r. DzU nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, 

poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 173, poz. 1218) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 

2001 r. nr 55, poz. 577, zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. 

DzU nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, 

poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

p o s t a n a w i a  u m o r z y ć  

postępowanie nadzorcze wszczęte uchwałą nr 16/81/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu z dnia 23 lipca 2008 r. w przedmiocie stwierdzenia w § 2 uchwały nr XV/116/08 Rady 

Gminy Lubrza z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

2008 rok naruszenia art. 166 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych polegającego na określeniu 

brzmienia załączników nr 11 „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Lubrza na 2008 rok” (dotyczy 

zadań lp. 1, 3, 4, 5, 6) oraz nr 12 „Wydatki na programy i projekty  realizowane ze środków 

pochodzących z funduszy strukturalnych na 2008 rok” (dotyczy zadań lp. 1, 4, 7, 8, 16) uchwały 

budżetowej na 2008 rok w sposób uniemożliwiający stwierdzenie powiązania pomiędzy wykazanymi 

okresami realizacji poszczególnych zadań programu a planowanymi okresami ich wykonania w 

poszczególnych latach budżetowych.  

U z a s a d n i e n i e  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu badając w trybie nadzoru zgodność z prawem 

uchwały nr XV/116/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, w części dotyczącej § 2 stwierdziło naruszenie art. 166 ust. 1 i 

2 ustawy o finansach publicznych polegające na określeniu brzmienia załączników nr 11 „Wieloletni 

Program Inwestycyjny Gminy Lubrza na 2008 rok” (dotyczy zadań lp. 1, 3, 4, 5, 6) oraz nr 12 

„Wydatki na programy i projekty  realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 

2008 rok” (dotyczy zadań lp. 1, 4, 7, 8, 16) uchwały budżetowej na 2008 rok w sposób 

uniemożliwiający stwierdzenie powiązania pomiędzy wykazanymi okresami realizacji poszczególnych 

zadań programu a planowanymi okresami ich wykonania w poszczególnych latach budżetowych.  

Stosownie do brzmienia art. 12 ust. 1 ustawy o regionalnych  izbach obrachunkowych w uchwale  

Kolegium wskazano sposób i termin usunięcia nieprawidłowości. 
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W dniu 8 września 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XVI/119/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 września 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, w której treści (§ 2) znowelizowano stosownie do wskazań 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu załączniki nr 11 „Wieloletni Program 

Inwestycyjny Gminy Lubrza na 2008 rok” oraz nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze 

środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2008 rok” uchwały budżetowej na 2008 rok. 

 W tym stanie postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 uchwały nr XV/116/08 

Rady Gminy Lubrza z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na 2008 rok w części dotyczącej załączników nr 11 „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Lubrza 

na 2008 rok” (dotyczy zadań lp. 1, 3, 4, 5, 6) oraz nr 12 „Wydatki na programy i projekty  realizowane 

ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2008 rok” (dotyczy zadań lp. 1, 4, 7, 8, 16) 

uchwały budżetowej na 2008 rok,  uznać należy za bezprzedmiotowe. 

 

 

        Przewodniczący Kolegium 
 


