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REGIONALNA   IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr  15/41/2013 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 17 lipca 2013 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 paździer-

nika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.- Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) 

oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

- Dz.U. z 2013 r., poz. 595) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 
uchwały nr XL/289/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 czerwca 

2013 r. w sprawie nieudzielania absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego poprzez odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium 

w związku z brakiem przesłanek merytorycznych uzasadniających podjęcie uchwały 

w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiemu absolutorium. 

Powyższe narusza art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

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

 
Uzasadnienie 

 

W dniu 2 lipca 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przekazano, 

stosownie do art. 78  ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym uchwałę nr XL/288/2013  

Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2012 r. 

Jednocześnie w dniu 2 lipca 2013 r.  Przewodniczący Rady Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego przekazał przy piśmie nr OR 0007.35.1.2013 z 27 czerwca 2013 r. wyciąg z 

protokołu z sesji nr XL/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 czerwca 

2013 r. 

Jak wynika z treści przekazanego protokołu na sesji w dniu 25 czerwca 2013 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania 

budżetu za 2012 rok. Z protokołu wynika, iż „w głosowaniu wzięło udział 20 Radnych, 

spośród których 7 Radnych opowiedziało się za podjęciem uchwały, a  13 Radnych 

wstrzymało się od głosu. Przeciw uchwale nie głosował żaden Radny. W wyniku głosowania 

Przewodniczący Rady Powiatu oświadczył, że: [w związku z nieuzyskaniem wymaganej 

większości bezwzględnej 11 głosów uchwała nie została podjęta, a została podjęta uchwała w 

sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu]. Niniejszej uchwale Pan 
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Przewodniczący nadał numer XL/289/2013”. 

Z przekazanego protokołu wynika, iż na sesji w dniu 25 czerwca 2013 r. Rada Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego zapoznała się ze: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2) sprawozdaniem finansowym; 

3) pozytywną opinią wyrażoną w uchwale nr 104/2013 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 

2012 r.; 

4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

zawartym w uchwale nr 4/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wniosku 

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; 

6) uchwałą nr 270/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 11 czerwca 2013 r.  pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

z wykonania budżetu za 2012 r. 

W protokole zawarto informację, iż pomimo wezwania Przewodniczącego do 

rozpoczęcia dyskusji w sprawie przedłożonego wykonania budżetu i sprawozdania 

finansowego „nie zgłoszono żadnych głosów w dyskusji”. 

Przed przystąpieniem do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Rada Powiatu na podstawie art. 270 ust. 4 

ustawy o finansach publicznych podjęła uchwałę nr XL/288/2013 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.    

W dniu 5 lipca 2013 r. pismem nr Or.033.146.2013 z 3 lipca 2013 r. Zarząd Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego wniósł do Kolegium Izby odwołanie od uchwały Rady Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu w związku z podjęciem jej z „przyczyn innych niż wykonanie budżetu”. W 

piśmie Zarządu wskazano m.in., że „Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zrealizował 

budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2012 rok prawidłowo, tym samym zdaniem 

Zarządu nie było merytorycznych podstaw do nieudzielenia absolutorium. Ponadto należy 

stwierdzić, że Rada Powiatu pojęła uchwałę nr XL/288/2013 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. Radni 

Rady Powiatu na sesji nie podjęli dyskusji ani nie wysunęli żadnego zarzutu dot. wykonania 

budżetu przez Zarząd Powiatu. Wszystkie Komisje Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

na posiedzeniach w dniach od 21 maja 2013 r. do 20 czerwca 2013 r. pozytywnie 

zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu, informację o stanie mienia oraz 

sprawozdanie finansowe za 2012 r. Zatem Zarząd nie usłyszał argumentów, które 

spowodowałyby nieudzielenie absolutorium i nie może podjąć merytorycznej dyskusji w tym 

temacie”.  

 W wyniku prowadzonego postępowania nadzorczego Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu przekazano w dniu 15 lipca 2013 r.  potwierdzone za zgodność z 

oryginałem wyciągi z protokołów Komisji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, tj.: 

 protokół nr 30/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 

czerwca 2013 r.,  w którym zawarto informację o przyjęciu wniosku pozytywnego 

zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012 r., informacji o 

stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2012 r.,  
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 protokół nr 30/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 22 maja 2013 r., w którym 

zawarto informację o przyjęciu wniosku pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z 

wykonania budżetu Powiatu za 2012 r., informacji o stanie mienia oraz sprawozdania 

finansowego za 2012 r., 

 protokół nr 33/2013 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa z dnia 24 

maja 2013 r. w którym zawarto informację o przyjęciu wniosku pozytywnego 

zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012 r. i stanie mienia 

oraz sprawozdania finansowego za 2012 r., 

 protokół nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji  Powiatu z dnia 27 

maja 2013 r. w którym zawarto informację o przyjęciu wniosku pozytywnego 

zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012 r. 

 

 

Na posiedzenie Kolegium stawili się przedstawiciele prawidłowo zawiadomionej jednostki. 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego odnosząc się do przedmiotu 

sprawy wskazał, iż „sytuacja jest podobna jak w poprzednim roku, gdzie Rada Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego odrzuciła w głosowaniu uchwałę w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego absolutorium i w związku z tym podjęto 

uchwałę w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiemu 

absolutorium”. Stwierdził, że: „zarząd był zaskoczony głosowaniem rady,  

w związku z tym, że były pozytywne opinie Składów Orzekających RIO w Opolu w sprawie 

sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 

2012 r. i w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego o 

udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2012 r. Zarząd  

w związku z brakiem argumentów uzasadniających nieudzielenie absolutorium Zarządowi 

spodziewał się pozytywniej opinii grupy radnych. Poza tym na tej samej sesji radni byli 

zachęcani do zabrania głosu w dyskusji i wskazania ewentualnych uwag. Jednak nikt  

z radnych głosu nie zabrał. W wyniku głosowania 13 radnych wstrzymało się od głosowania, 

natomiast pozostałych 7 radnych opowiedziało się za podjęciem uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2012 r.”. Ponadto 

dodał, iż: „wstrzymanie się od głosowania grupy radnych było działaniem celowym, które 

było uargumentowane wyłącznie pozamerytorycznymi przesłankami nie związanymi de facto 

z wykonaniem budżetu”. 

 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

W procesie badania uchwały o nieudzieleniu 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 także zasady jej uchwalenia - przesłanki materialne.  

Instytucja absolutorium samorządowego to istotny element kontroli sprawowanej przez 

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

jednostki (zob. wyroki WSA: w Gdańsku z 25.10.2010 r. sygn. akt I SA/Gd 782/10, 

w Bydgoszczy z 6.10.2010 r., sygn. akt SA/Bd 761/10).  

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że „absolutorium komunalne jest instytucją 

o ograniczonym przedmiotowo zakresie. Dotyczy ona bowiem merytorycznej oceny przez 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wykonania jedynie budżetu tej 

jednostki, dokonywanej na podstawie przedłożonego przez zarząd sprawozdania” (zob. 
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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 4/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

zawartym z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

- uchwałą nr 270/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 11 czerwca 2013 r.,  

- wyciągiem z protokołu z sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 

czerwca 2013 r.  

Bezsprzecznie na podstawie ujawnionego, w przekazanym organowi nadzoru wyciągu z 

protokołu, głosowania wynika, iż 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 należy uwagę na przepis art. 270 ust. 4 oraz art. 271 

ustawy o finansach publicznych wyznaczające procedurę postępowania 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 

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

następującego po roku budżetowym. 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 wynika z przekazanej Izbie w dniu 2 lipca 2013 r. uchwały nr XL/288/2013 Rada 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na sesji w dniu 25 czerwca 2013 r. podjęła uchwałę o 

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu za 2012 r.   

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

powiatowym, 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.  

Stosownie do art.  271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych, 

nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego podejmuje 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 ustawy; 

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

 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 można łączyć z inną oceną niż ocena działalności Zarządu 

Powiatu związana bezpośrednio z wykonaniem budżetu.  
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 W procesie absolutoryjnym powinno uzyskać się jasną informację o stopniu 

zrealizowania planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wyjaśnieniu 

przyczyn rozbieżności oraz odpowiedzi na pytanie, czy winą za te rozbieżności można 

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

skutkiem oceny wykonania budżetu.  

 Jak wynika z uchwały nr 4/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego z dnia 21 maja 2013 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 

2012 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. 

 Brak jakiejkolwiek dyskusji i wynikającej z niej ewentualnych zarzutów w stosunku 

do wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu za 2012 r. uniemożliwiał organowi 

stanowiącemu, zdaniem Kolegium, ocenę działalności Zarządu związaną z wykonaniem tego 

budżetu, jak też uniemożliwiał samemu Zarządowi merytoryczne ustosunkowanie się do 

ewentualnych wątpliwości, uwag i zarzutów zgłoszonych przez w/w organ.  

 Należy zauważyć, iż wagę prawidłowej weryfikacji działalności organu 

wykonawczego z tytułu wykonania budżetu za rok poprzedni przez organ stanowiący, 

podkreśla szerokie i ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych (por. np. wyroki 

WSA: we Wrocławiu z 3 listopada 2009 r. sygn. akt II SA/Wr 475/09; w Warszawie z 

6 października 2006 r. sygn. akt. III SA/Wa 2504/06). 

 

 Kolegium Izby biorąc pod uwagę pozytywne opinie Komisji Rady o wykonaniu 

budżetu za 2012 r., wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi z 

tytułu wykonania budżetu za 2012 r., podjętą przez Radę Powiatu w dniu 25 czerwca 2013 r. 

uchwałę nr XL/288/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu  oraz brak dyskusji wskazującej na wysunięcie wobec 

Zarządu Powiatu zarzutów odnoszących się do wykonania budżetu za 2012 r. stwierdza brak 

podstaw faktycznych i prawnych uzasadniających uchwałę nr XL/289/2013 z dnia 25 czerwca 

2013 r.  

Zdaniem Kolegium, uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nie została 

oparta na wykonaniu budżetu za 2012 r., tj. na 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 powiatowym oraz 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 

 

 

 

 
 


