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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 21/51/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 11 sierpnia 2021 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o d r z u c a     

 

odwołanie grupy czterech Radnych Rady Miejskiej w Kietrzu od uchwały Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 258/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie 

zaopiniowania z zastrzeżeniami wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu  

o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi Kietrza z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 

2020 rok z uwagi na brak legitymacji do wniesienia odwołania. 

 

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

 

W dniu 19 lipca 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wpłynęło 

odwołanie od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

nr 258/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Kietrzu o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi Kietrza z wykonania budżetu Gminy Kietrz 

za 2020 podpisane przez grupę czterech Radnych Rady Miejskiej w Kietrzu. 

W posiedzeniu Kolegium wyznaczonym na dzień 11 sierpnia 2021 r. wzięli udział 

przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego. 

Rozpatrując przedmiotowe odwołanie Kolegium Izby oceniało spełnienie wymogów 

formalnoprawnych wniesionego odwołania, tj. czy odwołanie wniesione zostało przez 

uprawniony organ, stwierdzając co następuje:  

Stosownie do przepisu art. 11a ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) gmina działa 

poprzez swoje organy, tj. radę gminy (organ stanowiący i kontrolny) oraz 

wójta/burmistrza/prezydenta miasta (jako organ wykonawczy). Na podstawie art. 18a 

powyższej ustawy rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i w tym celu powołuje komisję 

rewizyjną. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do 

rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek  

w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Komisja 

rewizyjna, jako obligatoryjny, wewnętrzny organ gminy, pełni funkcje pomocnicze wobec 

organu stanowiącego, wydaje jedynie opinię, natomiast rozstrzyga w sprawie rada gminy.  

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Kolegium Izby, organem uprawnionym do 

wniesienia odwołania od opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia bądź 

nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza, wydanej na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy  

o regionalnych izbach obrachunkowych, jest organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego. Za niedopuszczalne uznać zatem należy odwołanie wniesione przez grupę 
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czterech radnych jako podmiot nieuprawniony do podejmowania w imieniu organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego czynności w przedmiocie wniesienia 

odwołania od opinii wydanej w sprawach określonych w art. 13 pkt 8 ustawy o regionalnych 

izbach obrachunkowych.   

Przyjąć jednocześnie należy, że odwołanie organu stanowiącego od uchwały składu 

orzekającego powinno przybrać formę uchwały, a nie pisma podpisanego przez kilku radnych, 

gdyż tylko w formie uchwały wyraża swoją wolę organ kolegialny, jakim jest rada gminy. 

Wymóg zachowania formy uchwały jest konieczny nawet w sytuacji, gdyby odwołanie było 

podpisane przez ustawową większość członków rady. Uchwała jest bowiem tą formą, w której 

rada wypowiada się, realizując swoje ustawowe kompetencje, wynikające w szczególności  

z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.  

Wobec niezachowania warunków formalnych przy wnoszeniu odwołania od uchwały 

Składu Orzekającego, Kolegium Izby postanowiło odrzucić przedmiotowe odwołanie grupy 

czterech radnych z uwagi na brak legitymacji do wniesienia odwołania.  

  

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, jako 

kończącą postępowanie w sprawie odwołania od opinii Składu Orzekającego, nie przysługuje 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.  
 

 

 

Przewodnicząca Kolegium 

 

Aleksandra Bieniaszewska  
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