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Wyniki opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium za 2017 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 26 marca do 25 czerwca 2018 r., składy orzekające Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu zaopiniowały 85 złożonych wniosków komisji rewizyjnych w sprawie 
udzielenia absolutorium oraz 3 wnioski o nieudzielenie absolutorium dla organu 
wykonawczego za 2017 rok. Wydano 85 opinii pozytywnych (96,7%), 1 opinię z uwagami 
(1,1%), 1 opinię z zastrzeżeniami (1,1%) oraz 1 opinię negatywną (1,1%). 

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 67 95,7  2 2,9 1 1,4 70 

Miasto na 
prawach powiatu 

  1 100,0 
- - - -   1 

Powiaty 11 100,0 - - - - 11 

Województwo   1 100,0 - - - -   1 

Związki   5 100,0 - - - -   5 

Razem: 85   96,7 2 2,2 1 1,1 88 

 
 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, 

                                                 
1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 
2 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) 
3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 913) 
4 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) 
5 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 561) 
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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 uwagami i jedną opinię z zastrzeżeniami dotyczącą 
wniosku komisji rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium.  

Skład orzekający przy wydawaniu opinii z uwagami stwierdził, że Komisja Rewizyjna, 
w ramach samodzielnej oceny wykonania budżetu wskazała na nieprawidłową realizację 
wybranych procesów o charakterze finansowym, do których można zaliczyć m.in. kwestię 
wysokiego zadłużenia Gminy w związku z zawartymi umowami z funduszem inwestycyjnym, 
które zdaniem członków Komisji Rewizyjnej „zawarto na warunkach niekorzystnych dla 
Gminy”, następną kwestią jest stopień wykonania dochodów majątkowych oraz stopień 
realizacji zaplanowanych w budżecie zadań z dofinansowaniem zewnętrznym. Odnosząc się 
do głównego zarzutu dotyczącego „drastycznego” zadłużenia Gminy w związku z zawarciem 
umów z funduszem inwestycyjnym skład orzekający zwrócił uwagę, że uchwalony na rok 
2017 budżet Gminy (jak wynika z materiałów Komisji) nie pozwalał na zaciągnięcie kolejnych 
kredytów, w tym na realizację zadania zawartego w umowie. Tym samym zadanie to miała 
realizować powołana przez gminę Spółka, na której utworzenie radni wyrazili zgodę, jak 
również wyrazili zgodę na ujęcie w wieloletniej prognozie finansowej zadania wieloletniego – 
wykup udziałów w spółce i pozyskiwania środków zewnętrznych, wyrażając zgodę na 
zaciągnięcie przez organ wykonawczy wieloletniego zobowiązania. Limit zobowiązań na 
powyższe zadanie w trakcie roku uległ zmianie. Wskazać także należy, że Komisja 
Rewizyjna w przedłożonej opinii o wykonaniu budżetu odniosła się do prowadzonych przez 
Burmistrza w roku 2018 działań zmierzających do zmniejszenia zadłużenia. Skład orzekający 
zauważył, że działania w ramach wykonania budżetu roku 2018 zostaną zweryfikowane w 
następnym roku budżetowym w ramach prac Komisji Rewizyjnej w zakresie opiniowania 
wykonania budżetu roku 2018. Tym samym nie powinny mieć znaczenia dla oceny 
wykonania budżetu roku 2017. 

Wydając opinię z zastrzeżeniami skład orzekający stwierdził, że Komisja Rewizyjna 
korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu 
gminy za rok 2017. Jak wynika z opinii Komisji stanowiącej załącznik do wniosku o 
nieudzielenie absolutorium, szereg zagadnień związanych z wykonaniem budżetu zostało 
pozytywnie ocenionych przez Komisję. W szczególności, „w sposobie wykonywania uchwał 
finansowych, terminowości wykonania i składania sprawozdań Komisja nie stwierdziła 
uchybień”, Komisja Rewizyjna uznała, że „wydatki były realizowane zgodnie z planem 
finansowym, w granicach kwot w nim ujętych”, „wykonane na koniec roku wydatki bieżące 
nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o 
finansach publicznych”, zaś „informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2017 zdaniem 
Komisji zawiera dane o majątku gminy i jego zmianach”. Odnosząc się do stanu zaległości 
gminy wskazała również, iż „w celu wyegzekwowania zaległych kwot podejmowano działania 
windykacyjne, które w większości przypadków są nieskuteczne”. Natomiast zarzuty zawarte 
we wniosku Komisji dotyczyły: 

1. zastrzeżenia dotyczącego wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej 
zaakceptowanego przez Radę Gminy, w zakresie podwyżki wynagrodzeń dla 
pracowników ZGKiM, 

2. wykonania remontu drogi, 
3. braku remontu świetlicy, 
4. przekładania w latach inwestycji, 
5. nieprawidłowości ujawnionych w toku kontroli RIO w Opolu. 
Odnosząc się do powyższego skład orzekający wskazał, iż nie kwestionuje prawa 

Komisji do samodzielnej oceny wybranych procesów o charakterze finansowym, takich jak 
skuteczność prowadzonej egzekucji czy sposób realizacji poszczególnych zadań ujętych w 
budżecie, jednakże podziela przeważający w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, 
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zgodnie z którym instytucja absolutorium nie może być efektem niezadowolenia rady z 
całokształtu działalności organu wykonawczego, ale musi ściśle odnosić się do wykonywania 
budżetu gminy w danym roku. Do wyłącznej kompetencji komisji rewizyjnej należy 
opiniowanie całościowego wykonania budżetu i występowanie z formalnym wnioskiem do 
rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium (por. wyrok WSA z 17.02.2011 r. I 
SA/Po 921/10). Z tej perspektywy zastrzeżenia dotyczące wniosku pokontrolnego Komisji 
Rewizyjnej zaakceptowanego przez Radę Gminy należy uznać jako w całości niezwiązane z 
materią wykonania budżetu. Analogicznie ocenić należy ogólnikowe odwołanie się do 
nieprawidłowości wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Opolu, tym bardziej, iż 
przeprowadzoną kontrolą kompleksową gospodarki finansowej gminy objęto rok 2016 i 
jedynie wybrane zagadnienia dotyczące lat 2012-2015 i 2017 r., a stwierdzone w jej toku 
nieprawidłowości nie dotyczą wykonania budżetu w roku 2017. 

Odnosząc się do zarzutów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, skład 
zauważał, iż remont świetlicy, ujęty w pierwotnym budżecie na 2017 r. uchwalonym uchwałą 
Rady Gminy, został uchwałą Rady Gminy usunięty z budżetu w związku z przeniesieniem 
zadania do realizacji na rok 2018 w konsekwencji braku możliwości uzyskania 
dofinansowania. Z kolei zadanie pn. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zostało 
zrealizowane zgodnie z założonym zakresem finansowym. Skład podkreślił, iż akcentowane 
we wniosku „przekładanie w latach inwestycji” w istocie leży w gestii Rady Gminy a nie 
organu wykonawczego. 

Skład orzekający wydał jedną opinię negatywną o nieudzielenie absolutorium. Do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w której treści zgodnie 

z literalnym brzmieniem § 1 Komisja Rewizyjna wnosiła o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy. Zakreślony przez Komisję Rewizyjną przedmiot wniosku absolutoryjnego pozostawał 

w sprzeczności zarówno z wynikami głosowania (za-1, przeciw-2, wstrzym.- 0) jak i opinią 

Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu stanowiącą załącznik do powołanej uchwały, z 

której wynikało, iż Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy za rok 2017 oraz wnioskowała o nieudzielnie absolutorium Wójtowi Gminy. 

W tym stanie skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w świetle 

regulacji Statutu Gminy, zgodnie z którym uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym, 

ocenił przedmiot wniosku Komisji Rewizyjnej, jako dotyczący nieudzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

Komisja Rewizyjna rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, ujawniła 

nieprawidłowości w zakresie gospodarowania finansami gminy w 2017, wskazała, iż w 

sprawozdaniu budżetowym przepisuje się długi tylko pod innymi paragrafami, zadłużenie 

Gminy jest wysokie, w roku 2017 zaciągano pożyczki krótkoterminowe żeby spłacać raty 

zaciągniętych kredytów, negatywna opinia wynika z dokonanej analizy sprawozdania za 

2017 r. Łączna suma zaległości finansowych jest bardzo wysoka, z czego 43% stanowią 

zaległości z funduszu i zaliczki alimentacyjnej, 38 % to są podatki, reszta  to są zaległości z 

tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zaległości z tytułu gospodarowania 

odpadami komunalnymi i zaległości z tyt. opłat za ścieki. W porównaniu z rokiem 2016 nie 

nastąpił żaden znaczący spadek zaległości finansowych, wysoki stan zaległości finansowych 

utrzymuje się od kilku lat, gdyby zaległości były terminowo i skutecznie ściągane to 

zmniejszeniu uległoby również zadłużenie gminy, nie byłoby potrzeby zaciągania w 2017 r. 

krótkoterminowych pożyczek.  

Zastrzeżenia dotyczące przedmiotu „terminowego i skutecznego ściągania zaległości 

finansowych” na tle stanu opisanego w sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu 

Gminy za 2017 r. nie identyfikują konkretnych zarzutów związanych z naruszeniem przez 

Wójta obowiązującej w toku wykonywania budżetu zasady gospodarki finansowej wyrażonej 

w dyspozycji art. 254 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w myśl której ustalanie, 
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pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. Skład 

Orzekający zauważył, iż jak dostrzegła Komisja Rewizyjna w porównaniu z rokiem 2016 nie 

nastąpił żaden znaczący spadek zaległości finansowych, wysoki stan zaległości finansowych 

utrzymuje się od kilku lat, zatem „narastające” występowanie określonych tytułów należności 

przyporządkowanych poszczególnym źródłom dochodów identyfikowanych przed okresem 

roku budżetowego 2017 powinno być sytuowane poza ramami oceny wykonania budżetu za 

2017 r.  

W kolejnym obszarze zarzutów Komisji dotyczącym oceny stanu zadłużenia Gminy 

sprowadzonym do stwierdzenia, iż w sprawozdaniu budżetowym przepisuje się długi tylko 

pod innymi paragrafami, zadłużenie Gminy jest wysokie, skład wskazał, iż powołana 

wielkość tytułów dłużnych wynika z decyzji organu stanowiącego o zaciągnięciu pożyczek i 

kredytów, zatem nie może być umiejscowiona w obszarze argumentacji dotyczącej materii 

nieudzielenia absolutorium. 

W tym stanie faktycznym skład orzekający stwierdził, że jak wynika z przedłożonej 

dokumentacji, Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z 

wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 

oraz informację o stanie mienia komunalnego, o której mowa w art. 267 ust. 1 piet 3 ustawy 

o finansach publicznych, spełniając tym samym wymóg z art. 270 ust 2 ustawy o finansach 

publicznych. Jednak ustalenia końcowe Komisji Rewizyjnej związane z zakresem czynności 

kontrolnych wykonanych przez członków Komisji Rewizyjnej, jak również z rozpatrzeniem 

wymaganych przepisami prawa sprawozdań i informacji, stanowiąc wyraz suwerennej oceny 

wykonania budżetu winny jednak wskazywać konkretne zarzuty związane z negatywną 

oceną wykonywania przez organ wykonawczy budżetu za 2017 r., co w rozpatrywanym 

zakresie nie nastąpiło. 

 
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 


