
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 17/55/2011 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 21 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 (Dz.U. 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 Obra-

chunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

 

w uchwale nr VIII/39/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 28 czerwca 

2011 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu po-

wiatu za 2010 rok naruszenie art. 271 ust.1 pkt 2 oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegające na niezapoznaniu się ze sprawozda-

niem finansowym i niezatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostki samorządu teryto-

rialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

 

  
 

 

 

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

      W dniu 1 lipca 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

nr VIII/39/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu powiatu  

za 2010 rok. W § 1 uchwały, Rada Powiatu postanowiła, po rozpatrzeniu: 

1) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego za 2010 rok 

stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu powiatu, stano-

wiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia                   

03 czerwca 2011r. Nr 1/2011 w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Zarządo-

wi Powiatu z wykonania budżetu za rok 2010 stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej 

uchwały,  

4) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej, stanowiącej 

 załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 

negatywnie zaopiniować wykonanie budżetu powiatu za 2010 rok przez Zarząd Powiatu 

Kędzierzyńsko - Kozielskiego. W § 2 uchwały, Rada Powiatu postanowiła o nieudzieleniu 

absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z tego tytułu. 
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Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej jednostki. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z treścią art. 12  pkt  6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiato-

wym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania  

z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium dla zarządu z tego tytułu. Ponadto, jak stanowi przepis art.  271 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych, nie później niż dnia 30 czerwca roku na-

stępującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego po-

dejmuje 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; 

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

 5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

 6) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

 Obligatoryjnym elementem procedury absolutoryjnej, określonej  ustawą  o finansach pu-

blicznych jest, stosownie do treści art. 270 ust. 4 ustawy, rozpatrzenie i zatwierdzenie  

przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego tej 

jednostki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku 

następującego po roku budżetowym. 

    Jak wynika z przedłożonego protokołu nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Powiatu Kędzierzyń-

sko – Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2011 r., przed podjęciem uchwały w sprawie absoluto-

rium Rada zapoznała się jedynie ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu 

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego za 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia, uchwałą 

nr 221/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunko-

wej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r.  Powiatu  

Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz z uchwałą nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku o nieudzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.  

W świetle powyższego, Rada Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego podejmując uchwałę 

nr VIII/39/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.  

w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu powiatu  

za 2010 rok, nie rozpatrzyła wcześniej sprawozdania finansowego oraz  nie podjęła decyzji  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu, przez co naruszyła przepis art. 271 ust. 1 pkt 2  oraz art. 270 ust. 4 ustawy 

o finansach publicznych. 

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

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

do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 


