
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

 

Uchwała nr    9/34/2006 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 maja 2006 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; 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) 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; z 2003 r. DzU 

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; z 2005 r. 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 3/IV/2006 Zgromadzenia Unii Gmin Powiatu Nyskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 

sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Unii Gmin Powiatu 

Nyskiego za 2005 rok  i udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu z powodu naruszenia art. 

18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i art. 21 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

 
 

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

 

W dniu 28 kwietnia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

3/IV/2006 Zgromadzenia Unii Gmin Powiatu Nyskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Unii Gmin Powiatu Nyskiego 

za 2005 rok  i udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu, w której treści (§ 2)  zawarto zapis 

o udzieleniu absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu (planu finansowego) Unii Gmin 

Powiatu Nyskiego za 2005 rok. 

Jak wynika z protokołu Walnego Zgromadzenia Związku Unia Gmin Powiatu Nyskiego odbytego 

w dniu 28 kwietnia 2006 r.  w porządku obrad zawarto m.in.: 

1) przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku Unia Gmin Powiatu 

Nyskiego za 2005 rok, 

2) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Związku za 2005 rok, 

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wykonania budżetu 

Związku Unia Gmin Powiatu Nyskiego za 2005 rok, 

4) dyskusję w sprawie podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Związku Unia Gmin 

Powiatu Nyskiego z wykonania budżetu Związku Unia Gmin Powiatu Nyskiego za 2005 rok, 

5) podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Unia Gmin Powiatu 

Nyskiego z wykonania budżetu Unii za 2005 rok. 

Z treści protokołu wynika, iż  Przewodniczący Związku Z. Martyna przedstawił zebranym 

sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2005 rok. Następnie Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia 
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absolutorium Zarządowi Związku z wykonania budżetu za 2005 rok. Po zapoznaniu się członków 

Związku ze sprawozdaniem Zarządu oraz opinią Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia Zygmunt Nahaczewski poinformował o negatywnej opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Związku za 2005 rok. W trakcie dyskusji nad 

udzieleniem absolutorium Zarządowi Związku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę 

na konieczność doprowadzenia do zapłaty wszystkich należności i zobowiązań Związku 

wynikających z jej działalności w 2005 r. (…) Za udzieleniem absolutorium głosowało 8 członków, 

przeciw 0 głosów, głosów wstrzymujących  się 0.      

W tym miejscu odnotować należy, iż uchwała nr 266/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 kwietnia 2006 r. - w której treści negatywnie zaopiniowano  

sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za 2005 rok – została odebrana 

przez Dyrektora Związku Artura Kurowskiego w dniu 28 kwietnia 2006 r.  po zakończeniu 

Walnego Zgromadzenia Związku Unia Gmin Powiatu Nyskiego.  

Na posiedzeniu Kolegium wyznaczonym na dzień 23 maja 2006 r. przedstawiciel Związku 

zawiadomionego prawidłowo nie stawił się.  

W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 7.11.1996 r., sygn. akt I SA/Po 1091/96) 

funkcja kontrolna budżetu jest bezpośrednim następstwem wyłącznego władztwa budżetowego w 

sferze wyznaczania przez radę gminy obowiązków i  uprawnień zarządu, kreowanego na podstawie 

normy kompetencyjnej zawartej w art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy o samorządzie gminnym.  

Stosownie do brzmienia art. 18a  ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy kontroluje 

działalność zarządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych powołując w tym celu komisję 

rewizyjną, która opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w 

sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium 

zgodnie z brzmieniem art. 18a ust. 3 cyt. ustawy podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę 

obrachunkową.  Powyższe zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 14.04.2000 r., 

sygn. I SA/Wr 1798/99) oznacza, iż "przed przystąpieniem do głosowania nad udzieleniem lub 

nieudzieleniem absolutorium zarządowi gminy w sprawie wykonania budżetu należy głosujących 

zapoznać ze stanowiskiem komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy oraz z opinią 

odnośnie tego wniosku regionalnej izby obrachunkowej".  

 Zdaniem Kolegium dyspozycje zawarte w powołanych przepisach ustrojowych  

jednoznacznie wskazują, iż podstawa sformułowania wniosku winna wynikać z dokonanej kontroli 

wykonania budżetu, a więc działania ograniczonego przedmiotowo do zakresu uchwały 

budżetowej, którego treścią jest ustalenie ewentualnego zasięgu i przyczyn rozbieżności między 

stanem istniejącym (faktycznym lub prawnym) a stanem postulowanym, a ratio legis poddania 

ustaleń komisji rewizyjnej opinii regionalnej izby obrachunkowej jest związane z obiektywizacją 

oceny przesłanek wnioskowania komisji o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium.  

Tym samym podjęcie uchwały nr 3/IV/2006 Walnego Zgromadzenia Unii Gmin Powiatu Nyskiego 

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium bez uzyskania i 

odczytania na sesji Zgromadzenia Związku opinii składu orzekającego regionalnej izby 

obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej narusza art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie 

gminnym.  

Podkreślić przy tym należy, iż Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

uchwale nr 269/2006 z dnia 4 maja 2006 r. negatywnie opiniując wniosek Komisji Rewizyjnej Unii 

Gmin Powiatu Nyskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Unii Gmin Powiatu 

Nyskiego z wykonania budżetu  Związku za 2005 rok wskazał m.in., iż przedłożenie 28 kwietnia 

2006 r. (tj. w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Unii Gmin Powiatu Nyskiego uchwały w 

sprawie udzielenia absolutorium) wniosku Komisji Rewizyjnej w istocie posiada cechy działania w 

celu obejścia przepisów prawnych związanego z oczywistym faktem braku możliwości zapoznania 
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się Walnego Zgromadzenia Związku z wydaną na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych oraz art. 18a ust. 3 i art. 73a ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym opinią Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu. 

W odniesieniu do elementów procedury absolutoryjnej sensu largo normowanej regulacjami ustaw 

o finansach publicznych oraz o regionalnych izbach obrachunkowych wskazać należy, iż z rażącym 

naruszeniem terminu określonego art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych w dniu 26 kwietnia 2006 r. Zarząd Związku Unia Gmin Powiatu Nyskiego przedłożył 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 

2005 r., które stosownie do treści art. 13 pkt 5  w związku z art. 19 ust. 2 cyt. ustawy o 

regionalnych izbach obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez Skład Orzekający Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu. Przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu uchwałą nr 266/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zaopiniował negatywnie.   

W treści opinii Skład Orzekający zawarł pouczenie, że zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o 

regionalnych izbach obrachunkowych w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

negatywną opinię Izby o sprawozdaniach z wykonania budżetu Związku Zarząd przedstawia 

Walnemu Zgromadzeniu Związku wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty nie później niż 

przed rozpatrzeniem absolutorium dla Zarządu. 

W tym miejscu odnotować należy, iż jak wynika z treści protokołu z Walnego Zgromadzenia 

Związku Unia Gmin Powiatu Nyskiego odbytego w dniu 28 kwietnia 2006 r. Przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia Zygmunt Nahaczewski poinformował o negatywnej opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu Związku za 2005 rok, jednak uchwała nr 266/2006 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 kwietnia 2006 r. - w 

której treści negatywnie zaopiniowano  sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) 

Związku za 2005 rok – została odebrana przez Dyrektora Związku Artura Kurowskiego w dniu 28 

kwietnia 2006 r.  po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Związku Unia Gmin Powiatu Nyskiego.  

Tym samym informacja członków Zgromadzenia jedynie o sentencji opinii – negatywnej – zawartej 

w  uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nie może być 

identyfikowana ze spełnieniem wymogów określonych dyspozycją art. 21 ust. 3 ustawy o 

regionalnych izbach obrachunkowych nakazującej przedstawienie przez organ wykonawczy 

organowi stanowiącemu negatywnej opinii Izby o sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego (Związku) wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty nie później niż 

przed rozpatrzeniem absolutorium dla organu wykonawczego.   

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 

nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 

stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.  

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 za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w 

terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 


