
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W OPOLU 

Uchwała nr 12/49 /2007 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 18 maja 2007 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 

55, poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; 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; z 2006 r. nr 249, poz. 1832) oraz art. 91 ust.1 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, 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, nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 

17, poz. 128) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a      n i e w a ż n o ś ć  

 

uchwały nr VIII/93/07 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie 

absolutorium dla Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle z tytułu wykonania budżetu miasta 

za rok 2006 z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3  ustawy o 

finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). 

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

 

W dniu 9 maja 2007 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęła 

uchwała nr VIII/93/07 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie 

absolutorium dla Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle z tytułu wykonania budżetu miasta 

za rok 2006. 

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych uchwały 

w sprawie absolutorium są badane, w zakresie ich zgodności z prawem, przez regionalną izbę 

obrachunkową. 

Wraz z wymienioną uchwałą przedłożono: 

1) protokół nr VIII/07 z obrad sesji Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle odbytej w dniu 

27 kwietnia 2007 r. wraz z listą obecności radnych na sesji, 

2) magnetofonowy zapis przebiegu obrad części absolutoryjnej sesji Nr VIII/07 Rady Miasta 

Kędzierzyn – Koźle z dnia 27 kwietnia 2007 r. (dwie kasety). 

 

W związku z podjętą uchwałą o nieudzieleniu absolutorium do tut. Izby wpłynęło w dniu 17 

maja 2007 r. pismo Fn.I.3020-1/12/07 z dnia 15 maja 2007 r., w którym Prezydent Miasta 

odniósł się do dyskusji radnych i stawianych zarzutów na sesji absolutoryjnej, bowiem nie 

mógł ich przestawić na sesji, w związku z zamknięciem dyskusji nad sprawozdaniem z 

wykonania budżetu miasta za 2006 rok. Odnosząc się w 17 punktach do stawianych 

zarzutów, stwierdził, że w całości nie były one związane z wykonywaniem budżetu za 

2006 r. 
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Podkreślił przy tym, że to Rada Miasta uchwaliła budżet na podstawie projektów 

przedstawianych przez Prezydenta, a częstotliwość zmian planu dochodów i wydatków 

wynikała z czynników obiektywnych i była zgodna z przepisami ustawy o finansach 

publicznych. 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 18 maja  2007 r. stawili się Zastępca 

Prezydenta  Brygida Kolenda – Łabuś oraz Skarbnik Gminy Alina Janik. 

 

Kolegium ustaliło, co następuje: 

1. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w podjętej uchwale nr 

98/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. pozytywnie zaopiniował sprawozdanie 

Prezydenta Kędzierzyna – Koźla z wykonania budżetu Miasta Kędzierzyn - Koźle 

za 2006 r.  

2. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w uchwale nr 1/2007 z dnia 12 

kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 

rok 2006, sprostowaną uchwałą Komisji Rewizyjnej nr 2/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. 

wydała negatywną opinię o wykonaniu budżetu za 2006 rok i wniosła do Rady Miasta o 

nieudzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu za 2006 r. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej został negatywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałą nr 224/2007 z dnia 25 kwietnia 

2007 r. W uchwale tej Skład Orzekający uznał, że negatywna ocena wykonania budżetu, a 

także wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium nie mają dostatecznego 

uzasadnienia. Skład Orzekający wskazał na istotne błędy związane z ustaleniami Komisji 

Rewizyjnej dotyczącymi planu dochodów budżetu po zmianach, planu i wykonania 

dochodów własnych, wykonania wydatków majątkowych. Komisja Rewizyjna dokonując 

negatywnej oceny działalności Prezydenta przy wykonywaniu budżetu za 2006 r. 

wyeksponowała sprawy nie wiążące się bezpośrednio z wykonywaniem budżetu 2006 r. 

lecz z szeroko pojętą gospodarką finansową gminy. Dotyczyło to w szczególności sprawy 

nabycia akcji S.S.A. MOSTOSTAL – AZOTY przez samodzielny podmiot - osobę 

prawną spółkę komunalną MWiK sp. z o.o. oraz ewentualnych konsekwencji trwającego 

postępowania związanego z ustaleniami Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie 

wykorzystania dotacji z 2003 r. Komisja Rewizyjna nie dokonała całościowej oceny 

realizacji budżetu i wyszła ona poza zakres przewidziany w procedurze absolutoryjnej 

przez ustawodawcę w art. 18a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym.  

3. W dniu 27 kwietnia 2007 r.  odbyła się sesja Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle, określana 

jako absolutoryjna, w porządku obrad której przewidziano m.in.: 

„1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2006: 

a) wystąpienia Prezydenta Miasta, 

 b) wystąpienia Skarbnika Miasta, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji problemowych do  

sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2006, 

d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii 

Regionalnej Izby obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej, 

c) dyskusję. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta”. 

4. W wyniku zrealizowania powyższego porządku obrad Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle 

podjęła uchwałę nr VII/93/07 w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kędzierzyn 

– Koźle z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2006. Uchwałę podjęto w wyniku 

głosowania wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi 

Miasta za rok 2006.  
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Zgodnie z treścią § 1 przedłożonej uchwały, Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle postanowiła, że 

po rozpatrzeniu: 

 

„§ 1 

1) sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Kędzierzyn – Koźle za rok 

2006 i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat tego sprawozdania, 

2) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z 

tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2006 i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu na temat tego wniosku, 

 

nie udziela się Prezydentowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta 

Kędzierzyn – Koźle za rok 2006”. 

 

W posiedzeniu Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2007 r. na ustawową liczbę radnych 23 w 

głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Uchwała nr VIII/93/07 została podjęta 15 głosami „za”; 

7 „przeciw”; „wstrzymujących się” 0, co spełnia wymóg wynikający z treści art. 28a ust. 2 

ustawy o samorządzie gminnym, tj. bezwzględną większością. 

 

W tym stanie faktycznym Kolegium zważyło, co następuje: 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, którego konstytutywnym 

elementem jest, stosownie do brzmienia art. 165 ustawy o finansach publicznych, zestawienie 

prognozowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu, 

uchwalanym w formie uchwały budżetowej, której treść określa art. 184 ustawy o 

finansach publicznych. 

Z przepisu art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym wynika również, w związku 

z art 199 ust. 3 ustawy  o finansach publicznych, że organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym rozpatruje 

sprawozdanie z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium z tego 

tytułu dla organu wykonawczego tej jednostki. W powołanych ramach sytuować należy 

możliwość dokonania oceny wykonania budżetu gminy.  

Jak przyjmuje się w orzecznictwie sądowym, na regionalnej izbie obrachunkowej 

spoczywa obowiązek badania uchwał organów stanowiących w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium głównie pod kątem tego, czy zostały one podjęte w wyniku 

rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu w taki sposób, iż zostało zapewnione, że 

uchwały te podjęto z tytułu wykonania budżetu, tzn. na zasadach i w trybie zapewniającym w 

możliwie najpełniejszym zakresie ocenę wykonania budżetu. Z tego punktu widzenia podlega 

badaniu nadzorczemu w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych,  w związku z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tryb w jakim 

uchwała w sprawie absolutorium została podjęta (przesłanki formalne), a także zasady 

(przesłanki materialne) jej uchwalenia. W szczególności wymaga wyjaśnienia, czy uchwała ta 

została podjęta w sprawie wykonania budżetu, a więc na podstawie oceny wykonania strony 

dochodowej i wydatkowej budżetu oraz przychodów i rozchodów, a także wszystkich 

przyczyn powodujących różnice pomiędzy budżetem uchwalonym a wykonanym według 

stanu wynikającego ze sprawozdania.  

Kolegium podziela też oparty na orzecznictwie sądów pogląd, iż w procesie udzielania 

absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak wykonano planowany 

budżet, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym, czy 

winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem 
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obiektywnych uwarunkowań (tak m.in. Naczelny Sąd Administracyjny, Ośrodek 

Zamiejscowy w Poznaniu, w wyroku z 10 czerwca 1998 r. w sprawie I SA/Po 624/98, 

"Finanse Komunalne" 1999, nr 1, s. 69). 

 

W związku z powyższym stwierdzić należy, że w wyniku analizy doręczonych 

materiałów, w tym protokołu obrad sesji stwierdzono, iż: 

− sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. zostało zaprezentowane przez Prezydenta 

Miasta oraz Skarbnika, 

− odczytano pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kędzierzyn – Koźle za 2006 r. 

zawartą w uchwale Składu nr 98/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r., 

− przedstawiono opinie komisji problemowych Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle, o 

sprawozdaniu z  wykonania budżetu miasta za rok 2006, z których dwie były pozytywne, 

dwie negatywne a jedna Komisja nie zajęła stanowiska z powodu braku uzyskania 

wymaganej większości, 

− przedstawiono negatywną opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2006 r. 

wraz z wnioskiem tej Komisji kierowanym do Rady Miasta o nieudzielenie absolutorium 

Prezydentowi Miasta Kędzierzyn – Koźle za rok 2006, 

− odczytano negatywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle o nieudzielenie 

absolutorium Prezydentowi Miasta za 2006 r., zawartą w uchwale Składu nr 224/2007 z 

dnia 25 kwietnia 2007 r. 

Powyższe oraz poprzedzenie podjęcia uchwały dyskusją (strony 8 do 24 protokołu), 

upoważnia do stwierdzenia, że procedura (przesłanki formalne) podjęcia uchwały w sprawie 

absolutorium została zachowana. Jednakże odnotować należy, iż Przewodniczący Rady 

odrzucił dwa wnioski Prezydenta Miasta, który zwrócił się o możliwość zabrania głosu celem 

odniesienia się do stawianych w trakcie dyskusji zarzutów. 

 

Odnosząc się do przesłanek materialnych stwierdzić należy, że instytucja absolutorium 

samorządowego to istotny element kontroli sprawowanej przez organ stanowiący danej 

jednostki samorządowej w stosunku do organu wykonawczego tejże jednostki samorządowej. 

Dotyczy ona bowiem merytorycznej oceny przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego wykonania jedynie budżetu tej jednostki, dokonywanej na podstawie 

przedłożonego przez zarząd sprawozdania" (zob.: K. Sawicka: Absolutorium komunalne jako 

narzędzie wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, "Finanse 

Komunalne" 1999, nr 4, s. 8). Przepis art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym stanowi, iż do wyłącznej właściwości organu stanowiącego należy 

rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Wykładnia językowa przywołanej 

regulacji prawnej jednoznacznie wskazuje, że zwrot "absolutorium z tego tytułu" może 

oznaczać jedynie "z tytułu wykonania budżetu". 

Szczegółowe zasady wykonywania budżetu zostały unormowane w ustawie z 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych, w art. 185-199. Na podstawie między innymi tych regulacji 

prawnych w doktrynie prawa samorządowego wyodrębnia się etapy i zasady wykonywania 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Z przedłożonych materiałów oraz protokołu sesji absolutoryjnej wynika, że ani Komisja 

Rewizyjna negatywnie opiniująca wykonanie budżetu za 2006 r. ani Rada Miasta nie wniosła 

zastrzeżeń co do rzetelności sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu za 2006 

rok wraz z częścią opisową do sprawozdania. 
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Wskazać  w związku z powyższym należy, co wyraźnie akcentuje orzecznictwo sądowe  w 

tym zakresie, że jeżeli według sprawozdania z wykonania budżetu (tzn. jego strony 

dochodowej i wydatkowej) wynika, iż jego wykonanie odpowiada w całości budżetowi 

uchwalonemu, to nie ma podstaw do negatywnej oceny wykonania budżetu (np.: wyrok   

NSA z dnia 26.10.2000 - SA/Kr 1696/00   OSS 2001/2/64). 

   Jedynym organem władnym do merytorycznej oceny wykonania budżetu jest rada 

gminy. Organ nadzoru weryfikując legalność uchwały budżetowej jest jednak zobowiązany 

do zbadania czy uchwałę o nieudzieleniu absolutorium podjęto w związku z zarzutami 

związanymi z wykonywaniem budżetu przez Prezydenta.  Rola organu nadzoru nie ogranicza 

się jednak do formalnego zbadania, czy w trakcie sesji absolutoryjnej postawiono organowi 

wykonawczemu zarzuty związane z wykonaniem budżetu, a polega na ocenie, czy zarzuty 

stawiane na sesji są prawdziwe. Analiza dokumentów zgromadzonych w toku prowadzonego 

postępowania nadzorczego i ocena podnoszonych argumentów wskazuje, iż stawiane zarzuty 

w istocie nie były zarzutami związanymi z wykonaniem budżetu za 2006 r. 

Wskazuje na to dyskusja w punkcie porządku obrad dotycząca absolutorium, która  toczyła 

się przede wszystkim wokół spraw związanych m.in. z: 

− wykazanymi przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu błędami 

zawartymi w opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium 

Prezydentowi Miasta, w negatywnej opinii Składu Orzekającego o tym wniosku, 

− pasywnością części radnych w trakcie obrad komisji problemowych, w trakcie których 

miano opiniować wykonanie budżetu za 2006 r., negatywnie oceniających wnioski 

Komisji Rewizyjnej w przedmiocie umorzeń, zwolnień i ulg udzielonych przez 

Prezydenta miasta jako organu podatkowego, 

− potrzebami kreowania rozwoju gospodarczego gminy i gospodarowania mieniem gminy, 

w tym spraw związanych z brakiem opracowania przez Prezydenta Miasta w 2006 r. 

projektu uchwały w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,  

− przekształceniem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych czy zakładu 

budżetowego -  MZK,  

− efektami ekonomicznymi udziału gminy w spółce Kędzierzyńsko – Kozielski Park 

Przemysłowy, 

− planowaniem dochodów i wydatków, 

− zakrojonym na szeroką skalę programem budownictwa komunalnego czy dużą skalą 

wydatków na pomoc społeczną, bez wskazania że wydatki te nie wynikały z uchwalonego 

przez radę budżetu, że były wydatkowane niezgodnie z przepisami ustawy o pomocy 

społecznej, czy też niecelowo bądź z naruszeniem zasady gospodarności. 

 

Jak słusznie podnoszono w dyskusji opinia regionalnej izby obrachunkowej nie jest 

wiążąca dla radnych i w zasadzie jest etapem wstępnej kontroli organu nadzorczego, który 

ostatecznie będzie badał uchwałę absolutoryjną w trybie nadzoru. Ustawodawca, 

wprowadzając element opiniowania wniosku absolutoryjnego przez organ kontrolno-

nadzorczy, miał na celu zobiektywizowanie procedury absolutoryjnej której konsekwencją 

może być np. odwołanie wójta, burmistrza, prezydenta. Opinia regionalnej izby 

obrachunkowej w tym zakresie nie jest wiążąca dla rady, lecz radni powinni ją wziąć pod 

uwagę w swojej ocenie wykonania budżetu.  

 

Z przedłożonych Kolegium materiałów wynika, że nie można uznać za uzasadnione 

zarzutów, mających świadczyć o nieprawidłowym wykonywaniu budżetu Miasta Kędzierzyn 

– Koźle za 2006 rok przez Prezydenta Miasta, zarówno tych  przedstawionych przez Komisję 

Rewizyjną z powodów podanych przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
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Opolu w uchwale Składu nr 224/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r., które Kolegium Izby w 

całości przyjmuje za swoje, jak i  formułowanych przez radnych w trakcie sesji 

absolutoryjnej. 

W szczególności podkreślić należy, że: 

− nie stwierdzono naruszenia norm ustawy o finansach publicznych zawartych w przepisach 

rozdziału 2 „opracowywanie i uchwalanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego” 

(art. 179 – 184) ustawy o finansach publicznych, czy rozdziału 3 tej ustawy, dotyczących 

wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 185 – 199), związanych z 

wprowadzonymi w trakcie roku zmianami budżetu, które to zmiany po ich uchwaleniu 

przez Radę Miasta, w ramach kompetencji Prezydent Miasta zobowiązany był 

wykonywać, 

− działalność Prezydenta Miasta jako przedstawiciela Miasta w spółce komunalnej MWiK 

Sp. z o.o., i zakup akcji innej przez tę spółkę, nie jest związana z wykonywaniem budżetu 

gminy, a decyzje podejmowane przez spółkę związane są z samodzielną kompetencją 

Prezydenta wynikającą z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym i dotyczy 

gospodarowania mieniem komunalnym. Co więcej zakupu akcji nie dokonano ze środków 

budżetu miasta, a działalność spółki jako odrębnej osoby prawnej regulowana jest 

przepisami ustawy o działalności komunalnej z uwzględnieniem przepisów ustawy – 

Kodeks Spółek Handlowych. Powyższe odnieść również należy do bliżej 

niesprecyzowanych zarzutów niegospodarności przy sprzedaży mienia komunalnego, 

skoro zaplanowane na 2006 r. dochody ze sprzedaży majątku gminy zostały wykonane w 

97,5%,  

− zarzuty związane z „0” wykonaniem wydatków majątkowych za I półrocze 2006 r  nie 

odpowiadają rzeczywistości, jeżeli zważy się faktyczne ich wykonanie za ten okres i 

wynosiło 17,99%, a na koniec roku 96,5%, co jednoznacznie wynika ze sprawozdań 

budżetowych oraz informacji składanej przez Prezydenta Miasta z wykonania budżetu za I 

półrocze oraz sprawozdania za okres roku budżetowego,   

− zarzuty związane z zaniechaniem pobierania opłaty planistycznej w latach poprzednich nie 

odnoszą się do wykonania budżetu, w zakresie realizacji dochodów budżetu 2006 r., jeśli 

zważy się, że  w 2006 r. wydano 18 decyzji w sprawie opłaty planistycznej, a 

postępowanie, o której mowa na sesji dot. sprzedaży działki na rzecz koncernu 

paliwowego wszczęto w dniu 27.10.2006 r. i zakończono decyzją o ustaleniu opłaty w 

dniu 2.02.2007r. (wyjaśnienia Prezydenta z dnia 16.04.2007 r.),  

− ocena działalności Prezydenta Miasta w zakresie działalności samodzielnych instytucji 

kultury, posiadających odrębną osobowość prawną, winna być oceniana przy 

wykonywaniu budżetu w kontekście wykonania uchwalonych przez Radę Miasta dotacji 

podmiotowych udzielanych z budżetu dla tych jednostek,   

− zarzut związany z nieprawidłowym wykorzystaniem dotacji, związany z kontrolą UKS 

dotyczy dotacji udzielonych, wykorzystanych i rozliczonych w latach 2003-2004 i nie 

dotyczy wykonania budżetu za 2006 r., tym bardziej iż postępowanie administracyjne w 

tym zakresie nie zostało zakończone i toczy się nadal.  W związku z powyższym wskazać 

należy, że udzielenie Prezydentowi absolutorium nie zwalnia tej osoby od 

odpowiedzialności karnej, karno-skarbowej lub dyscyplinarnej, jeżeli po akcie 

absolutoryjnym zostaną ujawnione przypadki naruszeń zasad gospodarki finansowej 

powodujące szkodę dla budżetu. Wskazać należy na wyjaśnienia uczestniczących w 

posiedzeniu przedstawicieli gminy, którzy stwierdzili, że odnośnie wykorzystania dotacji 

objętej kontrolą Urzędu Skarbowego, to dotacja ta udzielona była w 2003 r. i w 2004 r.  i 

w tych latach została wydatkowana i rozliczona. Postępowanie w tej sprawie prowadzone 

przez Wojewodę Opolskiego, zostało wszczęte i termin wyjaśnienia został określony przez 

wojewodę na 25 maja 2007 r. Nie została wydana decyzja o zwrocie dotacji; 
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− ocena działalności Prezydenta jako organu podatkowego, udzielającego ulg, zwolnień i 

umorzeń został dokonana w oderwaniu od obowiązku przestrzegania przez Prezydenta 

postanowień Rady Miasta. Wpływ udzielonych przez Prezydenta ulg i zwolnień na 

realizację dochodów budżetu ocenić należy jako znikomy wynoszący 0,78% 

zrealizowanych dochodów ogółem, wykonanych w 100,0% (99,97%).    

  

W tym stanie podnieść należy, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 

gminnym uchwała w sprawie absolutorium jest podejmowana wyłącznie w wyniku 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i polega na udzieleniu bądź nieudzieleniu 

absolutorium z tego tytułu. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia 

absolutorium z innych powodów niż wynikających z wykonania budżetu stanowi 

kwalifikowane naruszenie prawa.  

W związku z powyższym wskazać należy, że absolutorium samorządowe, charakteryzuje 

się tym, iż powinno odnosić się ściśle do wykonywania budżetu gminy. W orzecznictwie 

NSA od dawna ukształtował się pogląd, że absolutorium dotyczy wykonania budżetu, a nie 

odnosi się do całokształtu działalności wójta, burmistrza, prezydenta (zarządu). Dlatego też 

rada nie może wykorzystywać absolutorium do oceny całokształtu działalności Prezydenta. 

Konsekwencją przyjęcia takiej zasady jest również to, iż radni nie mogą po raz wtóry odnosić 

się do oceny wykonania budżetu za lata ubiegłe. Ocena Prezydenta w innych aspektach jego 

działalności, nie związana z wykonywaniem budżetu powinna odbywać się poza procedurą 

absolutoryjną w trybie art. 28b ust. 1 i 2  ustawy o samorządzie gminnym (wyroki NSA: II SA 

641/91 z 11 września 1991 r. (OSNA 1991, nr 3-4, poz. 79); II SA 764/92 z 5 listopada 

1992 r.; SA/Gd 3695/95 z 22 marca 1996 r. ("Prawo Gospodarcze" 1996, nr 8). 

 

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uznało, 

że podjęcie badanej uchwały z 27 kwietnia 2007 r w sprawie absolutorium nastąpiło z 

istotnym naruszeniem przepisów art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym i art. 199 

ust. 3 ustawy o finansach publicznych i mając na uwadze postanowienia art. 91 ust 1 ustawy o 

samorządzie gminnym, orzekło jak w sentencji. 

 Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - 

na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 


