
Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

nad uchwałami w sprawie absolutorium 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych1  

w zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych 

obejmuje uchwały podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawie 

absolutorium.  

Na wstępie pokreślenia wymaga, że w jednostkach samorządu terytorialnego procedura 

absolutoryjna służy do kontroli i oceny działalności organu wykonawczego jedynie w zakresie 

wykonania budżetu. Jak wynika z ugruntowanego orzecznictwa sądowoadmistracyjnego „rada 

jednostki samorządu terytorialnego, dokonując (…) oceny wykonania budżetu, powinna czynić 

to w sposób kompleksowy, odnosząc się do całości wykonania planu finansowego, jakim jest 

budżet, nie zaś koncentrować się jedynie na wybranych jego elementach, czy też kwestiach, 

wręcz z nim nie związanych, a dotyczących innych sfer działania organu wykonawczego. (…) 

absolutorium dotyczy wyłącznie wykonania budżetu i nie odnosi się do całokształtu 

działalności organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (por. wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 1996 r. sygn. akt SA/Gd 3695/95, LEX 

nr 79742, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 stycznia 2006 r., 

sygn. akt III SA/Wa 3368/05, niepubl.)”2.  

Jak stanowi brzmienie art. 271 ustawy o finansach publicznych3 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) sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268; 

4) opinią regionalnej izby obrachunkowej w tym przedmiocie; 

5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

6) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

Ponadto organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może żądać przedłożenia przez 

zarząd jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Wskazać należy, iż w związku z ogłoszonym 

stanem pandemii w 2021 r. zgodnie z § 4a rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy  

i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów 

wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, 

udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub 

informacji4 o 30 dni, tj. nie później niż do dnia 30 lipca br. został przesunięty termin podjęcia 

przez organ stanowiący uchwały w sprawie absolutorium za 2020 rok. 

 

 

 
1 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2137). 
2 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2006 r. III SA/Wa 2504/06. 
3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305). 
4 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r.  (t.j. Dz. U. z 2021 r.  

  poz. 572). 



Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym5, art. 12 pkt 6 ustawy  

o samorządzie powiatowym6 oraz art. 18 pkt 10 ustawy o samorządzie województwa7 do 

wyłącznej właściwości rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa należy podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu z tą różnicą, iż  

w przypadku powiatu i województwa odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu 

absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium.  

Ponadto w myśl art. 28a ustawy o samorządzie gminnym uchwała rady gminy w sprawie 

nieudzielenia wójtowi absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie 

później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem 

inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Przed podjęciem uchwały 

w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy zapoznaje się z wnioskiem komisji 

rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium i opinią regionalnej izby 

obrachunkowej w tym przedmiocie. Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Rada może podjąć uchwałę 

o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny nieudzielenia 

absolutorium na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały 

w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium. Przed podjęciem uchwały o przeprowadzeniu 

referendum w sprawie odwołania wójta, rada gminy zapoznaje się z opinią regionalnej izby 

obrachunkowej w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium oraz 

wysłuchuje wyjaśnień wójta. Uchwałę, w sprawie nieudzielenia absolutorium rada gminy 

podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu 

imiennym.  

W odmienny sposób zostało to uregulowane w art. 30 ustawy o samorządzie 

powiatowym oraz art. 34 ustawy o samorządzie województwa gdzie nieudzielenie zarządowi 

absolutorium jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po 

zakończeniu roku budżetowego zarząd został odwołany z innej przyczyny. Uchwałę w sprawie 

absolutorium rada powiatu, sejmik województwa podejmuje bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady, sejmiku. Rada powiatu, sejmik województwa rozpoznaje sprawę 

odwołania zarządu z przyczyny nieudzielenia absolutorium na sesji zwołanej nie wcześniej niż 

po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium. Po 

zapoznaniu się z opiniami, o których mowa w art. 16 ust. 3, oraz z uchwałą regionalnej izby 

obrachunkowej w sprawie uchwały rady powiatu, sejmiku województwa o nieudzieleniu 

zarządowi absolutorium, rada, sejmik może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 

głosów ustawowego składu rady, sejmiku w głosowaniu tajnym.  

Zaznaczyć należy, iż podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium kończy wieloetapową procedurę absolutoryjną.  

 

 Do dnia 30 lipca 2021 r. 83 spośród 87 jednostek samorządu terytorialnego i związków 

będących w nadzorze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu podjęło uchwały w sprawie 

 
5 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372). 
6 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.). 
7 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.). 

 



udzielenia absolutorium za 2020 r. i przekazało do tutejszej Izby. Kolegium dokonując ich 

oceny prawnej, w tym prawidłowości przeprowadzonej procedury absolutoryjnej nie 

dopatrzyło się naruszenia prawa, uznając wszystkie 83 uchwały za zgodne z prawem.  

W 4 pozostałych gminach nie podjęto uchwał w sprawie absolutorium, w 3 przypadkach 

procedowane na sesji uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2020 rok nie uzyskały 

wymaganej większości głosów, natomiast w 1 gminie rada nie przyjęła uchwały w sprawie 

nieudzielenia absolutorium.  
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