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Kolegium RegionalnejIzbY
W zal4czeniu PflekazuJQuchwalQNr 75,4(07
kwietnia 2007 roku - w calu sluzbowego
Obrachurkowej w Warszawis z dnia 25
wykorzystania"
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Zalrczniki:
UchwataNr 75,4Q'07
plik kart 2
Otrzvmuia;
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UCI{WAI-A Nr 751Kl07
Kolegium Regionalnejlzby Obrachunkowej
w Warszawie
25
z duia kwietnia2007roku
dofyczqca uchwalyNr V-33/07RadyPowiatuWotorniriskiego
z dnia27 l,f,tego200'lt.
w sprawie uchwalenia
bud2etuPowiatuWolomiriskiego
na rok 2007.

Na podstawieart. 105 $ 1 ustawyz dnia 14 czerwca1966r.Kodeksupostgpowania
administmcyjn€go
(.t. DLU.2 2000r.,Nr 98, poz. 1071zp6in.nn) w zwi4zktz art.
79 ust. 5 ustawyz dnia 5 czerwca1998r.o samorz4dzie
powiatowym0.t. Dz]l. z
2001r.,Nr 142,poz. 1592z p6Zn.zm.)- KolegiumRegionalnejIzby Obrachunkowej
w Warszawieuchwala,co nastQpuje:
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UmarzapostQpowanie
w sprawiestwierdzenianiewaZnodciuchwaly Nr V-33i07 Rady
Powiatu Wolomifskiegoz dnia 27 ltstego2007r. w sprawieuchwaleniabud2etu
PowiatuWolomiriskiego
na rok 2007w czQ$cidofycz4cej
wydatkuzaplarrowanego
w
dziale 853, rozdzial85395w kwocie 8.000zt'w formie dotacji celowejna zadania
wlasne powiatu realizowane przez podmiot.l nienaleZ4cedo selctora hnans6w
publicznych z przeznaczeniemna ,dzialafia doskonal4cei wspieraj4ceorganizacje
pozarzedowew rozwoju'"wszczgtena podstawieuchwaly Nr 54,4V07Kolegium
RegionalnejIzby obrachunkowejw Warszawiaz dnta28 marca2007r.
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Uchwalawchodziw zyciez dniempodjqcia.

t
Uzasadnienie
Uchwal4Nr 541i(J07z dnia 28 marca2007r. Kolegium RegionalnejIzby
Obrachunkowejw Warszawie wszczglo postQpowanie
w sprawie stwierdzenia
niewazno6ciuchwalyNr V-33l07 Rady PowiatuWolomifskiegoz dnia 2'7 I\tego
2007r.w sprawieuchwaleniabudzetuPowiatuWolomifsb,egona 2001rok w czgsci
dotyczecej
wydatkuzaplanowanego
w dziale853,rozdzial85395w kwocie8.000zl w
formie dotacji celowej na zadaniawlasne.powiaturealizowanepzez podtioty
nielalez{ce do sektora finans6w publicznych z przeznaczeniemna "dziatadn
doslronal4ce i wspierajqce organizacje pozuz:qrlowe w rozwoju" z powodr;
sprzecznoici w wydatkuz ptawemtj. art. 176 ust. 1-2 ustawyz drlia30 czerwca
publicmych,art.4 ust.1pkt25 iart,5 ust.I i3usiawyzdnia24
2005r.o finansach
pozl4kupublicznego
hiiietnia 2003r.o dzialalnoSci
i o wolontariacie.

do zmiany
JednoczeSnieKolegium wezwalo RadE Powiatu Wolomifiskiego
stwierdzenia niewazno6ci
Luduetu we wlasn)Tn zakresie pod rygorem
- stionowanej czqScibuclzeru'
zak.we
"*'

ii.fr*"f a fit ViI-4510'1z dni,a17 kwietnia 2007r' RadaPowiatuWolomifskiego
8 000 zl
zmruejiz:/awydatki budzetuz dziale853,rozdzial85395,$ 2820 o kwote
w
i wspieraj4ceorgadzacjepozaxz4do\'ve
prt"iu"ron" na ,,dzialaniadoskonal4ce
rozwolu
w niniejszej sprawie stalo siQ
W tej sltuacji dalsze PostQpowanie
jak
uchwaly'
bezprzedmioioweskuticiemczegoKolegium postaaowilo w sentencji
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