
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

Uchwała nr  9/36/2006 

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 październi-

ka 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) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r. nr 23, poz. 220,  

nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, 

nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 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 XXXI-229/06 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzie-

lenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów za 2005 r. z powodu  naruszenia  art. 18 ust. 2 

pkt 4 w związku z art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 

 

 

 

 

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

 

W dniu  6 maja 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę 

nr XXXI-229/06 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 kwietnia 2006 r., w której treści Rada 

Miejska przywołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-

nych uchwaliła w § 1 uchwały, że "Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ba-

borów za 2005 r. oraz wobec faktu, że wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium 

Burmistrzowi nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady,  

udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy Baborów”.   

Badana uchwała została podjęta w wyniku głosowania projektu uchwały o nieudzielenie ab-

solutorium Burmistrzowi za 2005 r., zgodnej z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Baborowie. Jak wynika z wyciągu z protokołu sesji Rady Miejskiej w Baborowie w dniu  

27 kwietnia 2006 r., za podjęciem uchwały głosowało czterech radnych  spośród obecnych 13 rad-

nych, przy 15-osobowym ustawowym składzie Rady Miejskiej w Baborowie. W sprawie przedmio-

towej uchwały Przewodniczący Rady pisemnie wyjaśnił, że „ „ jak wynika z odczytanej opinii rad-

cy prawnego, wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów nie ma potrzeby dalszego głoso-

wania, kto jest przeciw wnioskowi. Wniosek został odrzucony. W następstwie powyższego oświad-

czyłem: „W związku z wynikiem głosowania ogłaszam, że absolutorium dla Burmistrza Gminy 

Baborów za 2005 r. zostało przez Radę Miejską w Baborowie udzielone” ”. Również uczestniczący 

w posiedzeniu Kolegium przedstawiciel Gminy Baborów w osobie Sekretarza Gminy potwierdził 

przebieg głosowania. 

 

W tym stanie faktycznym Kolegium zważyło, co następuje: 
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 Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej wła-

ściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu i podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, a stosownie do dyspo-

zycji art. 28a ust. 2 powołanej ustawy, uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bez-

względną większością głosów ustawowego składu rady gminy.  

Ustawowy skład Rady Miejskiej w Baborowie wynosi 15 radnych, zatem bezwzględną 

większość ustawowego składy Rady Miejskiej w Baborowie określa liczba 8 radnych. 

Z protokołu nr XXXI Sesji Rady Miejskiej w Baborowie odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 r. 

wynika, że przed głosowaniem uchwały w sprawie absolutorium przedstawiona została Radzie opi-

nia radcy prawnego w sprawie głosowania nad wnioskiem komisji rewizyjnej  o nieudzielanie abso-

lutorium  Burmistrzowi (dołączona do protokołu). Z opinii wynikały m.in. następujące konkluzje:  

- jeśli wniosek o nieudzielanie absolutorium nie uzyska 8 głosów „za” , to dalsze głosowa-

nie jest bezprzedmiotowe,  

- oddalenie wniosku o nieudzielanie absolutorium,  wobec nieuzyskania wymaganej więk-

szości, skutkuje a contrario udzieleniem absolutorium.  

W związku z powyższym, skoro na sesji Rady Miejskiej w Baborowie nie przeprowadzono 

do końca głosowania projektu uchwały o nieudzieleniu absolutorium (głosowanie przerwano 

po ustaleniu, że „za” nieudzielaniem absolutorium oddano cztery głosy tzn. nie głosowała bez-

względna większość ustawowego składu rady), to brak jest podstaw do uznania, że Rada podjęła 

uchwałę o udzieleniu absolutorium,  co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności.  

Niezależnie od powyższego, nawet w sytuacji przeprowadzenia do końca głosowania pro-

jektu uchwały o nieudzielaniu absolutorium, żaden przepis ustawy o samorządzie gminnym nie 

daje, zdaniem Kolegium,  podstaw do uznania, że wobec braku bezwzględnej liczby głosów usta-

wowego składu rady podjęta została  uchwała o udzieleniu absolutorium jako skutek wyniku gło-

sowania odrzucającego projekt uchwały o nieudzielenie absolutorium. Zgodnie z orzecznictwem 

NSA, poddanie pod głosowanie uchwały "o nieudzielenie absolutorium" i jej odrzucenie w wyniku 

nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nie powoduje automatycznego przyjęcia, iż organ 

wykonawczy uzyskał absolutorium, świadczy jedynie, iż nie podjęto uchwały o nieudzieleniu abso-

lutorium (w świetle zmienionego stanu prawnego, przywołanie przez radcę prawnego nieaktualne-

go wyroku NSA z dnia 24 września 2002 r. należy uznać za bezprzedmiotowe). 

 

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium orzekając 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 Administra-

cyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni 

od daty jej doręczenia. 

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 


