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Wyniki opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium za 2016 r. 

 
 

  Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym1, art. 16 ust. 3 ustawy  

o samorządzie powiatowym2 i art. 30 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa3, komisja 

rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu j.s.t. i występuje do rady gminy, powiatu, sejmiku 

województwa lub zgromadzenia związku z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie 

absolutorium organowi wykonawczemu.  

Zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych4, komisja rewizyjna organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, 

sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.  

W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania 

rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, przedmiotem rozpatrzenia 

przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. Po zakończonej pracy nad 

ocenianiem wykonania budżetu, zadaniem komisji rewizyjnej jest przygotowanie wniosku w 

sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium oraz przekazanie go do organu 

stanowiącego j.s.t., jak również do regionalnej izby obrachunkowej.  

Wniosek ten, zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych5, 

podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia  

(art. 19 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych).  

W okresie od 28 marca do 13 czerwca 2017 r., składy orzekające Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu zaopiniowały 86 złożonych wniosków komisji rewizyjnych w sprawie 

udzielenia absolutorium oraz 1 wniosek o nieudzielenie absolutorium dla organu 

wykonawczego za 2016 rok. Wydano 86 opinii pozytywnych (98,9%) oraz 1 opinię z 

zastrzeżeniami (w/s nieudzielenia absolutorium) (1,1%). Opinii negatywnych nie wydano. 

Tabela zamieszczona poniżej zawiera wyniki opiniowania wniosków komisji rewizyjnych. 

Wyszczególnienie 
Opinie pozytywne 

Opinie z uwagami 
lub zastrzeżeniami  

Opinie  
negatywne 

Razem 

ilość % ilość % ilość % ilość 

Gminy 69 98,6  1 1,4 - - 70 

Miasto na prawach 
powiatu 

  1 100,0 
- - - -   1 

Powiaty 11 100,0 - - - - 11 

Województwo   1 100,0 - - - -   1 

Związki   4 100,0 - - - -   4 

Razem: 86   98,9 1 1,1 - - 87 

                                                 
1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 
2 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) 
3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) 
4 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) 
5 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 561) 



 2 

 

 Opiniując wnioski komisji rewizyjnych, składy orzekające odnosiły się do sposobu ich 

kontroli realizacji budżetów przez komisje rewizyjne. Komisja rewizyjna może dokonać oceny 

wykonania budżetu po przeprowadzeniu czynności kontrolnych dotyczących wykonania 

budżetu. Powinna ona porównać stan określony uchwałą budżetową i uchwałami ją 

zmieniającymi, ze stanem faktycznym, wynikającym między innymi z dokumentacji księgowej 

odzwierciedlającej wykonanie budżetu. Elementem oceny powinna być analiza wielkości 

dochodów i wydatków budżetu uchwalonych przez radę, wielkości dokonywanych zmian na 

przestrzeni roku, a następnie wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, 

z przedstawieniem uwag do ewentualnych odchyleń pomiędzy budżetem uchwalonym  

a wykonanym. Szczególną uwagę należy zwrócić na zaciągnięte zobowiązania finansowe, 

wykazać w jaki sposób wójt (burmistrz, prezydent, zarząd) zrealizował dyspozycje rady 

(sejmiku, zgromadzenia), jak korzystał z upoważnień ustawowych i danych przez radę  

w zakresie wykonywania budżetu. Ocena powinna uwzględnić kryteria legalności, rzetelności 

i celowości wykonania uchwalonego budżetu. 

 Wydano jedną opinię z zastrzeżeniami dotyczącą wniosku komisji rewizyjnej  

o nieudzielenie absolutorium. Odnosząc się do zawartych w opinii Komisji Rewizyjnej uwag  

i wątpliwości, skład orzekający stwierdził, iż nieprawidłowości dotyczące sporządzania 

informacji o stanie mienia komunalnego, związane z omyłkowo ujętymi kwotami wartości 

majątku i powierzchni gruntów, nie powinny rzutować w ocenie składu orzekającego na 

ocenę wykonania budżetu w 2016 r. 

Skład orzekający nie podzielił krytycznych uwag Komisji Rewizyjnej dotyczących 

wykonania wyższych dochodów budżetowych niż planowane, stwierdzając, iż zgodnie z art. 

52 ustawy o finansach publicznych ujęte w budżetach jednostek samorządu terytorialnego  

i planach finansowych jednostek budżetowych dochody oraz przychody - stanowią prognozy 

ich wielkości - stąd ich ponadplanowe wykonanie nie może wywoływać negatywnych ocen. 

Analogiczną ocenę skład orzekający wyraził w stosunku do niższego od planowego 

wykonania przychodów (przy jednoczesnym wykonaniu rozchodów), które skutkowało 

obniżeniem poziomu zadłużenia miasta na koniec 2016 r. 

Odnosząc się do oceny wykonania planu wydatków budżetowych dokonanej przez 

Komisję Rewizyjną, skład orzekający zauważył, iż plan wydatków budżetowych w wysokości 

został wykonany w 95,3 % planu. Zgodnie z art. 211 ustawy o finansach, publicznych budżet 

jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz 

przychodów i rozchodów tej jednostki. Organy jednostki samorządu terytorialnego, w ramach 

swoich kompetencji, są uprawnione do kreowania uchwały budżetowej, nie tylko podczas jej 

uchwalania, ale w trakcie całego roku budżetowego, tym samym dokonywanie oceny jej 

wykonania przez Komisję Rewizyjną w kontekście planu pierwotnego uznać należy za 
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niecelowe i nieuzasadnione. Zauważyć należy, iż organy gminy ponad 70 razy w trakcie 

2016 roku korzystały ze swoich uprawnień do dokonywania zmian w budżecie gminy, w tym 

organ stanowiący 13 razy. 

Komisja Rewizyjna opiniując wykonanie budżetu zawarła uwagę dotyczącą realizacji 

przez gminę zadania zleconego pod nazwą „świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego” stwierdzając, iż z zasobów gminy dopłacono na realizację zadania. Skład 

orzekający stwierdził, że przedłożona dokumentacja, w tym wyjaśnienia Prezydenta Miasta, 

sprawozdania z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nie potwierdzają 

zarzutu wydatkowania na zadania zlecone większych kwot niż otrzymane kwoty dotacji na te 

zadania. 

Komisja Rewizyjna zwróciła również uwagę na realizację zadań, których zasadność 

budzi zastrzeżenia z punktu widzenia ich pożytku dla gminy i mieszkańców miasta. Skład 

orzekający zauważył, iż to organ stanowiący uchwala budżet i tym samym ostatecznie 

zatwierdza zadania do realizacji w roku budżetowym. Tym samym stawianie zarzutów po 

zakończeniu roku budżetowego dotyczących zasadności realizacji ujętych w uchwale 

budżetowej zadań w kontekście ich pożytku dla gminy i jej mieszkańców w ocenie składu 

orzekającego, budzi uzasadnione wątpliwości. 

W części końcowej opinii o wykonaniu budżetu Komisja Rewizyjna zawarła 

stwierdzenie, iż realizacja budżetu miasta w 2016 r. przebiegała bez zakłóceń,  

a zdecydowana większość zadań była wykonywana bez uwag i zastrzeżeń. Jednak 

opisane przez Komisję Rewizyjną wątpliwości wobec części z nich, mają na celu 

udoskonalenie działań Prezydenta Miasta w latach następnych a ich zbliżona 

powtarzalność z 2015 r. skutkuje (w ocenie Komisji Rewizyjnej) brakiem optymalizacji  

w zarządzaniu. 

W tym stanie faktycznym, zdaniem składu orzekającego, ustalenia końcowe Komisji 

Rewizyjnej w znacznej części nie dotyczą wykonania budżetu. Również część spośród 

postawionych zarzutów nie znajduje potwierdzenia w przedstawionym materiale. Jak 

jednoznacznie wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, zadaniem Komisji 

Rewizyjnej jest rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego, jak również ustalenie 

nieprawidłowości i uchybień oraz przyczyn i skutków ich powstania. W procesie udzielenia 

absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak wykonano planowany 

budżet, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym, czy 

winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem 

obiektywnych uwarunkowań. 
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Zdaniem składu orzekającego stanowisko Komisji Rewizyjnej związane  

z przedmiotem dokonanej oceny wykonania budżetu zostało w części sformułowane  

z naruszeniem tych zasad, co skutkowało wydaniem przez skład orzekający opinii  

z zastrzeżeniami. 

 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od 

uchwał składów orzekających służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Od wydanych opinii o wnioskach komisji 

rewizyjnych nie wniesiono odwołań.  

 

Opracowała       Zatwierdziła 

Kinga Chodorowska                 Magdalena Przybylska 


