
Uchwała nr 50/2008 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 4 czerwca 2008 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/140/2008 Rady 
Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie 
nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej 

 
 

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.),  Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu w Środzie Śląskiej nr 

XX/140/2008 z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej wobec naruszenia art. 12 pkt. 6 ustawy 
z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 199 ust. 3 ustawy 
z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uzasadnienie 
Uchwała nr XX/140/2008 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 29 kwietnia 

2008 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Środzie 
Śląskiej, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 8 maja 
2008 r. i została objęta postępowaniem nadzorczym.  

W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że Rada 
Powiatu w Środzie Śląskiej podjęła tę uchwałę z naruszeniem art. 12 pkt. 6 ustawy 
o samorządzie powiatowym. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym w art. 12 pkt. 6 stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu 
należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie 
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego 
tytułu. Ponadto art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) stanowi, iż organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 kwietnia roku 
następującego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium 
dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Postępowanie absolutoryjne jest 
procesem sformalizowanym. Rozpoczyna się od przedstawienia radzie powiatu 
sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego przez zarząd powiatu. Stosownie 
do treści przepisu art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zarząd 
jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku 
następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne 
z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków 
wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.  

Warunkiem podjęcia uchwały w sprawie absolutorium jest uprzednie 
rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu przez Radę Powiatu. Rozpatrzenie 
sprawozdania z wykonania budżetu polega na zaznajomieniu się z nim 
i przeanalizowaniu przez Radę Powiatu. Powinno to nastąpić w trakcie sesji Rady 
zwołanej w tym celu. Rozpatrywanie sprawozdania jest czynnością faktyczną 
i zakłada pewną aktywność Rady. Rozpatrywaniu sprawozdania z wykonania 
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budżetu powinna towarzyszyć dyskusja, której przedmiotem są kwestie związane 
z wykonaniem budżetu. Minimalne wymogi "rozpatrzenia sprawozdania" to 
omówienie go i umożliwienie radnym zabrania głosu w dyskusji nad 
sprawozdaniem. Z analizy treści protokołu nr XX /2008 Rady Powiatu w Środzie 
Śląskiej z dnia 29 kwietnia 2008 r., a szczególnie pkt. 13, 14, 15, 16 i 17 porządku 
obrad dotyczących rozpatrzenia uchwał w sprawach:  

a) sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2007, 
b) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej za rok 2007, 
wynika, że radni nie postawili żadnych zarzutów czy też uwag krytycznych 

odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 
przedstawionego przez Zarząd Powiatu, jak również nikt z radnych nie zabrał głosu 
nad tymi punktami porządku sesji rady powiatu. Rada Powiatu podjęła wyżej 
wskazaną uchwałę przy ustawowym składzie 17 radnych głosami: 8 za udzieleniem 
absolutorium, 9 za nieudzieleniem, 0 głosów wstrzymujących. W ocenie Kolegium 
nie było więc podstaw merytorycznych do nieudzielania absolutorium z wykonania 
budżetu za rok 2007.  

 
W związku z powyższym Kolegium postanowiło jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej  przysługuje skarga, 

którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, 
ul. Św. Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu  w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej 
uchwały.  
 

 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


