
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr 16/27/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 6 sierpnia 2012 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 (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 

577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. 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 2009 r. nr 157, poz.1241; z 2010 r. nr 238, poz. 1578; z 2011 r. DzU nr 240, poz. 

1429) w związku z art. 79 ust. 4 ustawy z dnia czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity z 2001 r. – Dz.U. nr 142, poz. 1592; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 

558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 

162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055; z 2007 r. nr 173, poz. 1218, z 2009 r. nr 157 poz. 

1241; z 2010 r. Dz.U. nr 28, poz.142, nr 28, poz.146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675; z 2011 

r. nr 157, poz. 1241, nr 40, poz. 230, nr 21, poz. 113, nr 217, poz. 1281; z 2012 r. nr 149, poz. 

887)Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e  

 

w uchwałach Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. nr XXI/144/12 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu oraz 

nr XXI/145/12 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za 2011 r. 

naruszenie odpowiednio art. 270 ust. 4 w związku z art. 270 ust.1 oraz art. 271 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegające na zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego Powiatu Brzeskiego za 2011 rok i udzieleniu absolutorium 

Zarządowi Powiatu Brzeskiego za 2011 rok w sytuacji nieprzekazania przez Zarząd Powiatu 

organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego za 2011 rok. 

 

  

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

 

      W dniu 6 lipca 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę  

nr XXI/144/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu oraz uchwałę nr 

XXI/145/12 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za 2011 r.  

W § 1 uchwały XXI/144/12 Rada Powiatu postanowiła iŜ: „ po rozpatrzeniu: 

1) sprawozdania finansowego Powiatu Brzeskiego za 2011 r. 

2) sprawozdania Zarządu Powiatu Brzeskiego z wykonania budŜetu Powiatu Brzeskiego za  

2011 r. 

Rada Powiatu zatwierdza ww. sprawozdania”. 

Uchwała została podjęta bez głosów przeciwnych przy 17 „za” i 3 „wstrzymujących się”. 

W § 1 uchwały XXI/145/12 Rada Powiatu postanowiła: „po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem Zarządu Powiatu Brzeskiego z wykonania budŜetu Powiatu Brzeskiego 

za 2011 rok; 

2) sprawozdaniem finansowym Powiatu Brzeskiego za 2011 rok; 
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3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, o przedłoŜonym przez Zarząd 

sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2011 rok; 

4) informacją o stanie mienia Powiatu Brzeskiego; 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Brzeskiego; 

udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Brzeskiego za 2011 rok”. 

Uchwała została podjęta bezwzględną większością przy 15 „za”, 2 „przeciw” i 3 

„wstrzymujących się”. 

 

Wraz z ww. uchwałami przekazano m.in. wyciąg z protokołu nr XXI/12 sesji Rady 

Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w części dotyczącej rozpatrywania 

sprawozdania z wykonania budŜetu oraz głosowania nad absolutorium dla Zarządu oraz 

pismo Zarządu Powiatu nr Or.3022.5.2012 z dnia 17 lipca 2012 r., w którego treści 

podniesiono, Ŝe „Sprawozdania finansowe za 2011r. zostały sporządzone i przekazane 

Zarządowi 27 kwietnia 2012 r., a nie zostały przekazane wszystkim radnym do dnia 31 maja 

2012 r. Fakt nie przekazania sprawozdań finansowych w formie papierowej nie świadczy, Ŝe 

radni nie zostali zaznajomieni oraz zapoznani z treścią i wynikami ujętymi w sprawozdaniach 

finansowych. Sprawozdania finansowe zostały przekazane i omówione na posiedzeniach 

Komisji Rady, które odbyły się przed sesją absolutoryjną oraz były omawiane w punkcie 7 

porządku obrad sesji w dniu 28 czerwca br. przed głosowaniem uchwał: nr XXI/144/12 oraz 

nr XXI/145/12. KaŜdy radny w trakcie dyskusji nad budŜetem oraz sprawozdaniami 

finansowymi, uzyskał od Zarządu i Skarbnika wszelkie informacje na temat realizacji budŜetu 

za 2011 r. i sprawozdań finansowych.” 

 

Dokonując ustaleń stanu faktycznego, Kolegium Izby uwzględniło ponadto następującą 

dokumentację: 

- pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 4 czerwca  

2012 r. o wykonaniu budŜetu za 2011 rok wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, 

- uchwałę nr 344/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

- protokół nr XXI/12 z obrad Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku, 

- pismo radnego Rady Powiatu Brzeskiego Krzysztofa Puszczewicza z dnia 2 lipca 2012. 
  

Na posiedzenie Kolegium  stawił się przedstawiciel powiatu brzeskiego, który 

podtrzymując wyjaśnienia przedłoŜone przez Zarządu Powiatu stwierdził, iŜ „nie zna 

przyczyny nieprzedłoŜenia radzie sprawozdania finansowego” oraz Ŝe „sprawozdanie 

finansowe nie zostało przekazane za pośrednictwem pisma, w związku z tym, brak jest dowodu 

na przedłoŜenie do biura Rady sprawozdania finansowego”. 

W ocenie przedstawiciela powiatu brzeskiego „radni otrzymali sprawozdanie finansowe 

jednak po upływie ustawowego terminu tj. po 31 maja”. /…/ bowiem „w ramach Rady 

Powiatu Brzeskiego działają cztery komisje. Komisja budŜetowa oraz Komisja rozwoju miały 

posiedzenie w dniu 4 czerwca 2012 r. i w tym dniu otrzymała sprawozdanie finansowe. 

Natomiast komisje ds. oświaty oraz zdrowia otrzymały sprawozdanie finansowe przed 

rozpoczęciem sesji Rady, na której było udzielane absolutorium, tj. 28 czerwca 2012 r.” 

 

 

 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 
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Zgodnie z treścią art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu naleŜy rozpatrywanie sprawozdania  

z wykonania budŜetu 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 niŜ dnia 30 czerwca roku 

następującego po roku budŜetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

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

 1) sprawozdaniem z wykonania budŜetu 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 

publicznych 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 budŜetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku 

następującego po roku budŜetowym. Natomiast zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy, 

sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego  zarząd przekazuje organowi 

stanowiącemu, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budŜetowym. 

 

 Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki samorządu 

terytorialnego, wynika z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 

kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budŜetowych, samorządowych zakładów budŜetowych, państwowych funduszy celowych 

oraz państwowych jednostek budŜetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861). 

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z czterech części : 

1) bilansu z wykonania budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budŜetowych i samorządowych zakładów budŜetowych,  

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i 

strat samorządowych jednostek budŜetowych i samorządowych zakładów budŜetowych,  

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian  

w funduszu samorządowych jednostek budŜetowych i samorządowych zakładów 

budŜetowych. 

 

 Sporządzone sprawozdanie finansowe Powiatu Brzeskiego za 2011 r., co potwierdza 

pismo Zarządu Powiatu z dnia 17 lipca 2012 r., nie zostało jednak prawnie skutecznie 

przekazane organowi stanowiącemu w ustawowym terminie do 31 maja,  jak tego wymaga 

art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gdyŜ w powołanym zakresie normatywnym 

nie mieści się indywidualne stworzenie moŜliwości zapoznania się przez poszczególne 

komisje bądź radnych z treścią powołanego dokumentu. 

 

  

 W tym stanie faktycznym i prawnym w ocenie Kolegium Izby, Rada Powiatu Brzeskiego 

podejmując w dniu 28 czerwca 2012 r. uchwały - nr XXI/144/12 w części dotyczącej 
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zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz uchwałę nr XXI/145/12 w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budŜetu powiatu za 2011 rok, 

naruszyła odpowiednio przepis art. 270 ust. 1 i 4 oraz art. 271 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych, które to naruszenie w warunkach przedmiotowej sprawy Kolegium uznało z 

nieistotne, gdyŜ jak ustalono radni powiatu brzeskiego mieli jednak faktyczną moŜliwość 

zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym powiatu za 2011 r. na poszczególnych 

Komisjach Rady oraz na sesji absolutoryjnej, gdzie było omówione przez Skarbnika Powiatu. 

Wskazać w tym miejscu naleŜy, Ŝe  procedura absolutoryjna jest procedurą sformalizowaną i 

jej nieprzestrzeganie w rozpatrywanym zakresie implikuje wskazaniem naruszenia 

wymienionych przepisów ustawy o finansach publicznych.  

 

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

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

do wskazania, Ŝe uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 


