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Wyniki opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium za 2009 r. 

 

 

  Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 16 ust. 3 ustawy  

o samorządzie powiatowym i art. 30 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, komisja 

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

województwa lub zgromadzenia związku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium 

organowi wykonawczemu. Komisja rewizyjna dokonuje analizy wykonania budżetu  

pod kątem legalności, celowości i gospodarności. Należy zaznaczyć, iż zadaniem komisji jest 

zaopiniowanie wykonania budżetu, a nie sprawozdania z jego wykonania. W związku z tym, 

powinna ocenić budżet j.s.t. nie tylko pod kątem procentowego wykonania dochodów  

i wydatków budżetu, ale także pod względem zgodności budżetu uchwalonego z wykonanym. 

Ponadto komisja powinna podać przyczyny i skutki występujących rozbieżności oraz wskazać 

winnych. Po zakończonej pracy nad wykonaniem 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
1
. Wniosek ten, zgodnie z art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych, podlega zaopiniowaniu przez składy orzekające  

nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia (art. 19 ust. 3 ustawy o regionalnych 

izbach obrachunkowych).  

 W okresie od 5 marca do 28 kwietnia 2010 r. składy orzekające regionalnej izby 

obrachunkowej zaopiniowały 90 złożonych wniosków komisji rewizyjnych w sprawie 

udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu. Wydano 82 opinie pozytywne i 8 opinii  

z uwagami. Żaden wniosek komisji rewizyjnej nie został zaopiniowany negatywnie  

ani z zastrzeżeniami. Tabela zamieszczona poniżej zawiera wyniki opiniowania wniosków 

komisji rewizyjnych. 

Wyszczególnienie 
Opinie pozytywne Opinie z uwagami  Razem 

ilość % ilość % ilość 

Gminy, w tym: 67 81,7 4 50 71 

- Miasto Opole - - 1 12,5 1 

Powiaty 9 10,98 2 25 11 

Województwo 1 1,22 - - 1 

Związki 5 6,10 2 25 7 

Razem: 82 100 8 100 90 
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W wydanych opiniach składy orzekające zwracały najczęściej uwagę na sposób 

przeprowadzania czynności kontrolnych, podczas których komisja rewizyjna  

nie weryfikowała informacji pozyskanych od pracowników j.s.t. ze źródłową dokumentacją 

finansowo – księgową. Jak wynikało z protokołów, Komisja wyraziła pozytywną opinię  

o wykonaniu budżetu jedynie na podstawie pozytywnej oceny sprawozdania z realizacji 

planów, analizy bilansów, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz rachunku zysków  

i strat. Nie przeprowadzono natomiast kontroli wykonania planu finansowego. 

Od wydanych przez składy orzekające opinii nie wniesiono odwołań do Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. 
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