
 

 

REGIONALNA   IZBA   OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr  17/52/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 20 lipca 2011 r. 

 
Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577;  

nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. 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 2009 r. nr 157, poz. 

1241; z 2010 r. nr 238, poz. 1578 ) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 
w s k a z u j e  

 

w uchwale nr IX/60/11 Rady Gminy Branice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu za rok 2010 naruszenie art. 270 ust. 4 w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

 

 
 

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

 

W dniu 5 lipca 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr IX/60/11 Rady Gminy Branice z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium 

dla Wójta Gminy Branice z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 

2010.  

W treści uchwały, Rada Gminy Branice, przywołując w podstawie prawnej art. 18  

ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz  

art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie 

mienia, wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, po 

rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Branice za rok 2010, postanowiła 

udzielić z tego tytułu absolutorium dla Wójta Gminy Branice za 2010 rok.  
 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej 

Gminy.  

W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza, co następuje: 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

podjęcie uchwały w sprawie absolutorium należy do wyłącznej właściwości rady gminy.  

Stosownie do art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nie później niż dnia 30 

czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z: 

 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

 2) sprawozdaniem finansowym; 



 

 

 3) opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268 ustawy; 

 4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2 ustawy; 

 5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

 6) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

Obligatoryjnym elementem procedury absolutoryjnej, określonej ustawą o finansach 

publicznych, poprzedzającym podjęcie uchwały w sprawie absolutorium, jest stosownie do 

art. 270 ust. 4 rozpatrzenie i zatwierdzenie przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po 

roku budżetowym.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu badając zgodność z prawem 

uchwały nr IX/60/11, zapoznało się z wyciągiem z protokołu nr IX/11 z sesji Rady Gminy 

Branice z dnia 27 czerwca 2011 r. Ze zgromadzonego materiału wynika, że Rada Gminy 

Branice, zapoznając się z przedłożonym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, nie spełniła ustawowego wymogu wynikającego  

z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych i nie dokonała zatwierdzenia przedłożonych 

sprawozdań.  

W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdza, iż uchwała nr IX/60/11 Rady Gminy Branice  

z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Branice z tytułu 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 została podjęta z naruszeniem 

art. 270 ust. 4 w związku z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  

 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się  

do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 
 

 

 

 


