
REGIONALNA  IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  

 

Uchwała nr    17/  29 /2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia  8 sierpnia 2012 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 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), art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity z 2001 r. - DzU 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. DzU nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759; z 2007 r. DzU nr 173, poz. 

1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 92, poz. 753, nr 

157, poz. 1241; z 2010 r. DzU nr 28 poz. 142, poz. 146, nr 40, poz. 230; nr 106, poz. 675,  

z 2011 r. DzU nr 21, poz. 113, nr 217, poz. 1281, nr 149, poz. 887 ) Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a Ŝ n o ś ć  

 

uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 

nieudzielania absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego poprzez 

odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium  w związku z niepodjęciem 

decyzji w sprawie zatwierdzenia przez organ stanowiący przed podjęciem uchwały w sprawie 

absolutorium sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budŜetu oraz brakiem przesłanek merytorycznych 

uzasadniających podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu 

Kędzierzyńsko- Kozielskiemu absolutorium. PowyŜsze narusza art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 

art. 270 ust. 4 oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 

 

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

 

      W dniu 12 lipca 2012 r.  w związku z  pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

nr NA-I-0221-15/2012 z 5 lipca 2012 r.,  w wykonaniu dyspozycji art. 78  ust. 2 ustawy o 

samorządzie powiatowym, Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przekazał przy 

piśmie z 10 lipca 2012 r. wyciąg z XXIII sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.  

Jak wynika z jego treści na sesji w dniu 28 czerwca 2012r. Przewodniczący Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budŜetu za 2011 rok.  

Z przekazanego Izbie protokołu wynika, iŜ  „w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

spośród których 11 Radnych opowiedziało się przeciw uchwale, natomiast 9 Radnych 

wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania Przewodniczący Rady Powiatu oświadczył, Ŝe 

Rada Powiatu nie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budŜetu Powiatu 
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za rok 2011 i nie przyjęła sprawozdania finansowego za rok 2011”. 

Wskazana decyzja organu stanowiącego oparta została, jak wynika z wyliczenia zawartego w 

wyciągu z protokołu, o następujące przesłanki: 

1. Zarząd nie występował z wnioskami o pozyskanie środków z zewnątrz na 

infrastrukturę (w szczególności drogi), a te wnioski, które są realizowane z 

pozyskaniem środków z zewnątrz nie są wynikiem działalności obecnego Zarządu 

2. Podawanie Radzie i opinii publicznej danych na temat budŜetu, które nie znalazły 

potwierdzenia w wyniku zamknięcia roku budŜetowego tj. około 12 mln. straty. 

Faktycznie zamknięto rok 6 500 000 zł wolnych środków 

3. Zarząd nie realizował planu oszczędnościowego, który wcześniej sam ogłosił 

4. Zarząd świadomie łamał prawo (znając stanowisko i opinię radców prawnych 

Starostwa) podejmował decyzje niezgodne z prawem 

5. Zarząd nie realizował wniosków komisji problemowych wpływających na finanse 

powiatu 

6. Brak było spójnej polityki dotyczącej reorganizacji szkół w powiecie i wprowadzanie 

w błąd opinii publicznej co do jej głównych załoŜeń 

7. Brak było informacji dla Rady z przeprowadzonych audytów wewnętrznych i ze-

wnętrznych 

8. Brak realizacji programu ochrony zabytków powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego 

(program miał być realizowany od drugiej połowy 2011 roku przy dobrej kondycji 

finansowej powiatu) 

9. Brak wniosków złoŜonych do programu Narodowego Programu Dróg Lokalnych 

(nabór 07 wrzesień - 04 październik 2011) 

10. Brak wizji inwestycyjnej powiatu na rok 2011 

11. Odstąpienie od projektu w ramach Euroregionu Pradziad (Ratownicy Pogranicza- 

decyzja zarządu z dnia 27 lipca 2011 r., protokół 28/2011) 

12. Brak porozumienia w sprawie przekazania dróg nie spełniających wymagań dróg 

powiatowych, 

13. ZaniŜanie planowanych dochodów dotyczących powiatu w roku 2011 

14. ZaniŜanie dochodów CIT i PIT w roku 2011 

15. Ukrywanie prawdziwego stanu finansów powiatu w roku 2011, (nadwyŜka na dzień 

30.06.2011 wyniosła 5 221 296,73 zł. sprawozdanie kwartalne o nadwyŜce i deficycie- 

Rb-NDS z dnia 03.08.2011 r.  BudŜet zamknął się nadwyŜką w wysokości 4 008 241 zł. 

16. Brak współpracy z samorządami gminnymi 

17. Posunięcia organizacyjne w obszarze oświaty, które doprowadziły do uszczuplenia 

majątku powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego 

18. Nierzetelność informacji przekazywana radnym i opinii publicznej 

19. Brak analizy bilansu SP ZOZ Kędzierzyn - Koźle przez Radę Społeczną. 

W dniu 6 lipca 2012 r. pismem nr Or.033.82.2012 z 4 lipca 2012 r. Zarząd Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego wniósł  odwołanie od uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu  w związku z podjęciem jej z „przyczyn innych niŜ wykonanie budŜetu” wskazał, Ŝe 

„Radni głosując nad udzieleniem absolutorium skoncentrowali się na innych niŜ budŜetowe 

sferach działania Zarządu, co doprowadziło do nie udzielenia absolutorium. Absolutorium 

dotyczy wyłącznie wykonania budŜetu i to wykonanie w świetle powyŜszego naleŜy ocenić 

pozytywnie”. Jednocześnie w piśmie Zarząd ustosunkował się do stawianych na sesji zarzutów. 

Jak wynika z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, organ stanowiący nie 

podejmował w związku z procedurą absolutoryjną decyzji, w sprawie zatwierdzenia 
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sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu, o której mowa w 

art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 

Na posiedzenie Kolegium stawili się przedstawiciele prawidłowo zawiadomionej 

jednostki. W złoŜonych na posiedzeniu wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego stwierdził, iŜ w porządku obrad sesji w dniu 28 czerwca 2012 r. 

nie ujęto punktu dotyczącego zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budŜetu. Jednocześnie w odniesieniu do wypowiedzi ujętej w 

wyciągu z protokołu odnoszącej się do stwierdzenia, iŜ Rada Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego „nie przyjęła sprawozdania finansowego za rok 2011”  wyjaśnił, Ŝe 

„przygotowując się do sesji, na której była głosowana uchwała w sprawie absolutorium 

zapoznał się z protokołem z sesji absolutoryjnej z roku ubiegłego. UŜył sformułowania, które 

było ujęte w protokole z roku ubiegłego”. W ocenie Przewodniczącego Rady „Rada podjęła 

dobrą decyzję podsumowując rok pracy Zarządu”.  

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na posiedzeniu podtrzymał stanowisko ujęte  

w odwołaniu z dnia 4 lipca 2012 r.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

W procesie badania uchwały o nieudzielaniu absolutorium (badanie nadzorcze) w 

rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych, badaniu podlega tryb, w jakim uchwała w sprawie absolutorium została 

podjęta - przesłanki formalne, a takŜe zasady jej uchwalenia - przesłanki materialne.  

Instytucja absolutorium samorządowego to istotny element kontroli sprawowanej przez 

organ stanowiący danej jednostki samorządowej, w stosunku do organu wykonawczego tejŜe 

jednostki samorządowej. W literaturze przedmiotu podkreśla się, co istotne, Ŝe „absolutorium 

komunalne jest instytucją o ograniczonym przedmiotowo zakresie. Dotyczy ona bowiem 

merytorycznej oceny przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wykonania 

jedynie budŜetu tej jednostki, dokonywanej na podstawie przedłoŜonego przez zarząd 

sprawozdania” ( zob. K. Sawicka, Absolutorium komunalne jako narzędzie wewnętrznej 

kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 1999, Nr 

4, s. 8. ).  

Oceniając zgodność z prawem uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

Kolegium Izby zapoznało się m.in. z: 

- uchwałą nr 2/2012 z 22 maja 2012 r. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z wykonania budŜetu za 2011 r., 

- uchwałą nr 293/2012 z 4 czerwca 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

obrachunkowej w Opolu, 

- wyciągiem z protokołu z sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28 

czerwca 2012 r.  

Bezsprzecznie na podstawie ujawnionego, w przekazanym organowi nadzoru wyciągu z 

protokołu, głosowania wynika, iŜ Rada Powiatu, odrzuciła  w głosowaniu uchwałę o 

udzieleniu absolutorium, co stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym  

jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium. 

Rozpatrując przesłanki formalne i merytoryczne prawidłowości pojętego przez organ 

stanowiący rozstrzygnięcia zwrócić naleŜy uwagę na przepis art. 270 ust. 4 oraz art. 271 

ustawy o finansach publicznych wyznaczające procedurę postępowanie zmierzającego do 

podjęcia przez organ stanowiący decyzji w sprawie absolutorium. 

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

następującego po roku budŜetowym. Uprzednie podjęcie przez organ stanowiący decyzji we 

wskazanym przez ustawodawcę przedmiocie i zakresie jest nieodłącznym elementem 

 a zarazem istotnym warunkiem prawidłowości procedury absolutoryjnej zmierzającej do 

podjęcia przez organ stanowiący decyzji w  sprawie absolutorium.  

Jak ustalono na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w 

szczególności  na podstawie wyciągu z protokołu oraz na podstawie pism przekazanych Izbie 

przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 30 lipca 2012 r. oraz w dniu   

2 sierpnia 2012 r. (w odpowiedzi na pismo Izby nr NA-I-0021-15-1/2012 z dnia 19 lipca  

2012 r.), brak jest podstaw do twierdzenia, iŜ Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

przed uchwałą w sprawie absolutorium pojęła decyzję, o której mowa w art. 270 ust. 4 ustawy 

o finansach publicznych,  a zatem w sprawie zatwierdzenia w terminie do 30 czerwca roku 

następującego po roku budŜetowym sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budŜetu.  PowyŜsze stanowi bezsprzecznie naruszenie art. 270 ust. 4 ustawy o 

finansach publicznych. Brak jest przy tym prawnych podstaw do identyfikacji obowiązku 

organu stanowiącego wyznaczonego przepisem art. 270 ust. 4 z zawartą w wyciągu z 

protokołu konstatacją dokonaną przez Przewodniczącego Rady Powiaty w związku z 

podjęciem uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium wyraŜającą się w formule  

„w wyniku głosowania Przewodniczący Rady Powiatu oświadczył, Ŝe Rada Powiatu nie 

udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budŜetu Powiatu za rok 2011 i nie 

przyjęła sprawozdania finansowego za rok 2011”. 

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.  

Jak wynika z 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. 

 Absolutorium jest aktem organu stanowiącego, aprobującym na podstawie wskazanej w 

przepisie art. 271 ust. 1 ustawy działalność finansową organu wykonawczego. Stąd, instytucji 

absolutorium nie moŜna łączyć z inną oceną  niŜ ocena działalności Zarządu Powiatu 

związana bezpośrednio z wykonaniem budŜetu.  

 W procesie absolutoryjnym powinno uzyskać się bowiem jasną informację o stopniu 

zrealizowania planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wyjaśnieniu 

przyczyn rozbieŜności oraz odpowiedzi na pytanie, czy winą za te rozbieŜności moŜna 

obarczyć Zarząd Powiatu. Decyzja w sprawie absolutorium musi być zatem bezwzględnie 

skutkiem oceny wykonania budŜetu.  

 Jak wynika z uchwały nr 2/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego z dnia 22 maja 2012 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budŜetu 

za 2011 r. przez Zarząd Powiatu oraz wystąpiła do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie 

absolutorium Zarządowi. Wniosek Komisji pozytywnie został zaopiniowany przez Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 
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 Zarzuty stawiane Zarządowi na sesji absolutoryjnej, ujęte enumeratywnie j.w., 

zdaniem Kolegium  przekraczają ustawowy sposób kontroli organu stanowiącego nad 

wykonaniem budŜetu przez organ wykonawczy i wykraczają poza instytucje absolutorium. 

Stawiane w sposób ogólny  uniemoŜliwiają ich odniesienie do wykonania zaplanowanych 

przez organ stanowiący wielkości, nie dotyczą wykonania budŜetu roku 2011 a  planowania 

wielkości ujętych w budŜecie przez organ stanowiący albo teŜ  nie dotyczą wykonania 

budŜetu roku 2011.  O ile związany z „Odstąpieniem od projektu w ramach Euroregionu 

Pradziad (Ratownicy Pogranicza- decyzja zarządu z dnia 27 lipca 2011 r. protokół 28/2011)” 

zarzut moŜna identyfikować z wykonaniem budŜetu przypisanie Zarządowi 

odpowiedzialności nie jest zdaniem Kolegium moŜliwe, biorąc pod uwagę zawarte w tym 

protokole przesłanki podjęcia takiej decyzji związane z popełnieniem błędu na etapie 

składania wniosku przez wnioskodawcę, tj. StraŜ PoŜarną w Kędzierzynie-Koźlu. 

Zdaniem Kolegium, decyzja Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, skutkująca 

nieudzielaniem absolutorium, nie moŜe być efektem  niezadowolenia Rady z całokształtu 

działalności Zarządu ujętej w zawartej w wyciągu z protokołu formule  „obecny Zarząd nie 

spełnia oczekiwań i nie widzi moŜliwości dalszej współpracy.” oraz „Zarząd Powiatu 

Kędzierzyńsko - Kozielskiego doprowadził do całkowitego zastoju inwestycyjnego, przy 

jednocześnie świadomej polityce dezinformacji na temat stanu finansów powiatu w roku 

2011”. Musi ona odnosić się ściśle do wykonania budŜetu (do ujętych w planie wielkości 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów).  

 

 Stwierdzone przez organ nadzoru nieprawidłowości stanowią istotne naruszenie przepisów 

art. 12 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 270 ust. 4 i art. 271 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje  na zasadzie art. 85 ustawy o samorządzie powiatowym - skarga do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

  

 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

 


