
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU

Uchwala Nr V2l2011
Kolesium Resionallej lzby obrachukowej w

Opolu z dnia l2 srycaia 201 I ..

pmran.łia uno.',yć

poslęposmie nadzorcze wsrczęte uchwałą fu 27l75l20l0 Kolegim Re8ionaliej lzb' obnchunkowej \'
opolu z dnia l5 grudnia 2010 r' w pŹ€dmiocie uchwall fuxLI],32/l0 Rady cniny Dąbrowa 2 dnia 3
lislopada 20]0 r w spBwje zmiry budŹefu cminy oFz aniany uchwały Rady cminy Dąblova ł
spńwie uchwa]y budżEtowej na 20] 0 I.

Na podstawie ań. l05 $ lKodeksu pośępowmia adminhtnc neeo (DzU z l980 r' [ 9, pof 26 z
ŃZr. n') w Niązlo z an. 9l usl, 5 uśary z dnia 8 mdca 1990 i, o smolządzie gmimyn (teksl
jednohy r 2O0l !. DzU tr r42, poz. 159112200f !. DrV n 23, poz.220. tr 62. poz. 558. m I13, poz
984\ 220ol |' Dzv N 2|4' płz' ] 80ó] z 2003 r' fu 30. poz' ?l7. tr 162, poz. l5ó8; z 2004 r, fu l02. poz'
]055, fu l l ó ,poz ' ]203; f2005r , fuI72,poz ' l44] 'u]75,poz1457;22006rt r17.poz l28.ml8 l '
pÓz 13371z 2001 r' ft 48' poz' 321' t \13' paz l2t3; z 2008 l DzU tr l80' poz ]|1|.ft 221' PÓz'
]458' z2009 r' tr 52 poz.420, fu ]57 poz' l24l' z2010r' m 28 poż l42 i 146, fu40 Poz' 230' m ]0ó
poz' 615) ole dl. ]l u. l pl.1 2 uŚał1 z dnia 7 paździemika 1992 r o legionalńych i7.bach
ob.acbunlos}Ćh (DzU z 200] r' [ 55, poz. 577|fu '54' poz, l800; z 2002.' u ]]3. pof. 984i z 200] r'
dr49,poz. r454i22004. .m273,po2,21At12200sr f t14,poz.114,N64,poz.56s, tu219.poz
f|04| 22Ó09 |. ft |57 ' pÓz. |24l ) Kolegim Regiomlnej lzby obfuhuńkowej s opolu

Uzas.dnienie

Kolegim ReciÓnalncj lzby oblacbunkovrj w oPolu badając \' tr}bie na&Óru 4odność z
pmwem uchvały E xLII/232ll0 Rady Gniny DąbrcNa z dnia 8 listopada 20lo I w sprawie zniany
budżetu Gniny ore mifuy uchwa]y Rady cniny Dąblowa ł Śprawie uchwary budćtowej na 2010 r'
Śt\ierdfilo nmsrcnie art' 2l8 w N z ff, 216 usl' 2 ustałf o finmsach publicmych popŹez
bezpodstarne zapldoq&ie dobcji Podnioto*tj dla Komendy wojewódzkiej Pńśwowe] staży

stosonie do bŹnienia a]t' 12 Ust' l usta$'o iegiomlnych izbach obrachunkoslch w uprdnjo

lowoImej uchwale (olegit wskaao lemin i sposób usuięcia niepE*'idłowości .pÓpŹef usutęcie
dollcjj podmiotowej dla Koneldy wojewódzkiej lsP w opolu z vtdattów budi€tu cminy DąbrÓwa,

w dniu 22 grudnia 2olo r' łPbnę]a do Ifby uchvEla Rady Gminy Dąbrowa NI IIV10/]o z dnia
]6 grudnia 2o1o r' stosoMie do zpisów uchwały Ko|egiuń Nr 27175120]0 z budźetu ł1'.liminovao
zplmowmą w Dfia]e 754 . BezpiecfÓństło Publi.znc olf ochrcna |Źecivlożsow fuzdfiale 75410
. Konendy województie PsP w kwocie 60'000 zl dotację podńiotovą

v qm Śóie postępo{ei€ $'splavie stvierdzenia niel'ażności ucbwb m xI,U/232/l0 Rady
cminy DąbroM z dnia 8 lis1opada 2010 r' umać nalćżt 2 bczpŹedmiolołĆ

q


