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Wyniki opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium za 2020 r. 

 

Do zadań komisji rewizyjnej 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 należy m.in. opiniowanie wykonania budżetu j.s.t. i wystąpienie do rady gminy, 
powiatu, sejmiku województwa lub zgromadzenia związku z wnioskiem w sprawie udzielenia 
bądź nieudzielenia 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 sprawozdanie z tego badania. Po zakończonej pracy nad oceną 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 komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium, podlega zaopiniowaniu przez skład 
orzekający regionalnej izby obrachunkowej, zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych5. Opinia jest wydawana w terminie 14 dni od dnia wniesienia wniosku (art. 19 
ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych). 

W okresie od 13 kwietnia 2021 r. do 2 lipca 2021 r., składy orzekające Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu zaopiniowały pozytywnie - 85 złożonych wniosków komisji rewizyjnych 

w sprawie udzielenia absolutorium za 2020 rok i z zastrzeżeniami - 2 wnioski o nieudzielenie 
absolutorium.  
 

W przypadku pierwszej gminy Skład orzekający analizując wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
nieudzielenia absolutorium stwierdził, że: 

− ustalenia końcowe Komisji Rewizyjnej związanej z zakresem czynności kontrolnych 

wykonanych przez członków Komisji Rewizyjnej, jak również z rozpatrzeniem wymaganych 

 
1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372). 
2 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.). 
3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.). 
4 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). 
5 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137). 
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2 2,9 - - 70 
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1 100,00 - - - - 1 

Powiaty 11 100,00 - - - - 11 

Województwo 1 100,00 - - - - 1 

Związki 4 100,00 - - - - 4 

Razem: 85 97,7 2 2,3 - - 87 
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przepisami prawa sprawozdań i informacji, stanowiąc wyraz suwerennej oceny wykonania 

budżetu nie wskazywały konkretnych zarzutów związanych z wykonywaniem budżetu przez 
organ wykonawczy; 

− kwestie podnoszone przez Komisję Rewizyjną dotyczące m.in. braku właściwej współpracy 
Wójta z Radą Gminy, nieliczenie się Wójta z opiniami i wnioskami radnych oraz 
nieprofesjonalne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów budziły 
zastrzeżenia Składu orzekającego, ponieważ nie były bezpośrednio związane z przedmiotem 
wykonania budżetu i wykraczały poza sferę przedmiotu absolutorium; 

− zarzuty Komisji Rewizyjnej związane z realizacją wydatków majątkowych sformułowano zbyt 

ogólnie. Zaplanowane w budżecie Gminy wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 75,4%, 
przy tym Komisja Rewizyjna nie dokonała analizy przyczyn niewykonania czterech spośród 
szesnastu zaplanowanych zadań lecz uznała, iż zaistniała sytuacja „negatywnie odbije się na 

funkcjonowaniu Gminy oraz warunkach życia mieszkańców”. Zdaniem Składu orzekającego 
obowiązkiem komisji rewizyjnej w takiej sytuacji jest nie tylko wskazanie braku wykonania 
zadań, lecz także rozważenie przyczyn rozbieżności pomiędzy stanem założonym (planem), a 
stanem rzeczywistym oraz ustalenie zakresu odpowiedzialności organu wykonawczego za 
ten stan; 

− zarzut Komisji Rewizyjnej związany z niewykonaniem „prawie 50% zadań z funduszu 
sołeckiego, na które Gmina mogła dostać refundację ok 50 tys. zł” był niewłaściwy. Skład 
orzekający wskazał, że zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego to 
zadania wybrane przez sołectwa zgodnie z procedurą określoną w ustawie o funduszu 
sołeckim6. W trakcie roku budżetowego sołectwa mogą złożyć wniosek o zmianę 
przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu, a takiego 

wniosku nie złożono; 

− krytyczne uwagi Komisji Rewizyjnej w zakresie braku wykorzystania kwoty dotacji w 
wysokości 0,5 mln zł nie zostały przyjęte przez Skład orzekający. Z wyjaśnień Wójta wynikało, 
że kwota 500 tys. zł otrzymana przez Gminę w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych może 
być wykorzystana do końca 2022 r., a wydatki na zadania wymienione w uzasadnieniu nie 
były wprowadzone do budżetu w roku 2020.  
 
W przypadku drugiej Gminy Skład orzekający zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej w 

sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium wnosząc następujące zastrzeżenia: 

− przedstawiony na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wniosek w sprawie absolutorium nie 

uzyskał większości, ponieważ na cztery obecne na posiedzeniu osoby jedna głosowała „za”, 

dwie osoby głosowały „przeciw”, jedna osoba wstrzymała się od głosu. W związku z 
powyższym do zaopiniowania przez Skład orzekający przedłożono wniosek o nieudzielenie 
absolutorium Burmistrzowi. Protokół z posiedzenia Komisji został podpisany jedynie przez 
Przewodniczącego Komisji, co było niezgodne z zapisami Statutu Gminy mówiącymi o tym, 
że z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji 
Rewizyjnej, uczestniczący w posiedzeniu; 

− Komisja Rewizyjna nie poruszyła podczas posiedzenia kwestii braku spójności dokumentacji 
ze stanem faktycznym przy realizacji projektu „Posiłek w szkole i w domu”, co jednocześnie 
wskazywała jako zarzut. Skład orzekający stwierdził, iż obowiązkiem komisji rewizyjnej jest 
nie tylko wskazanie braku wykonania zadań, lecz także rozważenie przyczyn rozbieżności 
pomiędzy stanem założonym (planem) a stanem rzeczywistym oraz ustalenie zakresu 

 
6 Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.). 
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odpowiedzialności organu wykonawczego za ten stan; 

− zarzut Komisji Rewizyjnej o braku realizacji przez Burmistrza zaleceń przeprowadzonego 
audytu, nie został przyjęty przez Skład orzekający. Jak wynikało z protokołu i wyjaśnień 
Burmistrza, audyt powstał w 2021 r., a Burmistrz przystąpił do realizacji niektórych 
z wniosków i zaleceń audytu; 

− uwagi Komisji Rewizyjnej dotyczące wysokiego poziomu wolnych środków i środków 

pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym również nie zostały przyjęte przez Skład 
orzekający. Z wyjaśnień Burmistrza w tym zakresie wynikało, że wysokie poziomy tych 
wskaźników są konsekwencją decyzji radnych podejmowanych na sesjach, jak i stanowisk 
prezentowanych podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Miejskiej m.in. polegających na 
odłożeniu w czasie na kolejny rok budżetowy niektórych inwestycji; 

 

W dwóch omówionych przypadkach Składy orzekające powoływały się na linię orzeczniczą  
w zakresie absolutorium. Ustalona linia orzecznicza sądów administracyjnych (np. wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 października 2013 r., sygn. 
I SA/Ke 554/13) podkreśla, że instytucja absolutorium jest podsumowaniem wykonania budżetu. 
Stanowi ona element zamykający gospodarkę finansową gminy i środek kontroli rady nad 
działalnością organu wykonawczego. (…) w procesie udzielania absolutorium należy uzyskać 
odpowiedź na pytania: jak wygląda stan planowanych dochodów i wydatków budżetowych w 
stosunku do jego realizacji, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem założonym, a 
rzeczywistym, a także czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonujący budżet 
czy też są one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Są to kryteria prawidłowo 
przeprowadzonej kontroli absolutoryjnej. Jeśli więc organ, do którego kompetencji należy 

udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium, nie wykaże i nie uzasadni, że w związku z 
niewykonaniem istotnych zadań dla społeczności gminy nakreślonych w uchwale budżetowej, 
doszło do kwotowego naruszenia granic wydatków i to z winy organu wykonawczego, to nie 
może podjąć działań skutkujących nieudzieleniem absolutorium. (…) Żadne inne aspekty 
działalności wójta, w tym i tzw. całokształt tej działalności, nie mogą być przy absolutorium brane 
pod uwagę. (…) granice wydatków wyznaczone w uchwale budżetowej wskazują zadania uznane 

za istotne dla społeczności lokalnej, z tym, że nie mogą być traktowane jako cel sam w sobie. 
Dokonując oceny wykonania budżetu, rada winna to czynić w sposób kompleksowy, odnosząc się 
do budżetu jako całości. Nie może natomiast przy ocenie wykonania budżetu koncentrować się 
jedynie na wybranych jego elementach. Nie kwestionując znaczenia wydatków inwestycyjnych 
dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty, przy ocenie wykonania budżetu należy uwzględniać też 

wykonanie budżetu w innym zakresie (oświata, kultura) może mniej wymierne, ale mające 
kapitalne znaczenie dla zaspakajania potrzeb wspólnoty.  

Składy orzekające zasygnalizowały również za wyrokiem Sądu (sygn. I SA/Ke 554/13), że 
obowiązkiem organu stanowiącego jest także rozważenie przyczyn rozbieżności pomiędzy 
stanem założonym a rzeczywistym oraz zakresu odpowiedzialności organu wykonawczego za ten 
stan. Realizacja inwestycji zależy nie tylko od zabezpieczenia środków w budżecie, ale także od 
innych czynników (…). 

 
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.  



4 
 

Od wydanych opinii o wnioskach komisji rewizyjnych za 2020 r. zostało wniesione 1 

odwołanie. Rozpatrując odwołanie grupy czterech Radnych Rady Miejskiej od uchwały Składu 
orzekającego, Kolegium Izby oceniało spełnienie wymogów formalnoprawnych wniesionego 
odwołania. W ocenie Kolegium Izby, organem uprawnionym do wniesienia odwołania od opinii 
Składu orzekającego w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie 
udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium, wydanej na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy o 
regionalnych izbach obrachunkowych, jest organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała      Zatwierdziła 

Katarzyna Sikocińska     Magdalena Przybylska 


