
Uchwała nr 49/2012 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 4 lipca 2012 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Platerówce nr XV/74/12  

z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania  

budżetu na 2011 rok 

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591, z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

s t w i e r d z a  n i e w a ż n o ś ć  

uchwały Rady Gminy w Platerówce nr XV/74/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium  

dla Wójta z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok, z powodu naruszenia art. 28a ust. 2 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  

z późn. zm.), zwanej dalej „usg”. 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy w Platerówce nr XV/74/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie absoluto-

rium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu, Zespołu w Jeleniej Górze, w dniu 27 czerwca 2012 roku. 

Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Izby stwierdziło, co następuje. 

Rada Gminy w Platerówce po zapoznaniu się z: 

– sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok, 

– sprawozdaniem finansowym, 

– informacją o stanie mienia komunalnego, 

– stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, 

– opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

postanowiła nie udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Platerówka. Powyższe rozstrzygnięcie  

w uchwale Rada Gminy sformułowała na podstawie wyników głosowania projektu uchwały w sprawie 

absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok w sposób następujący: za udzieleniem 

absolutorium głosowało 7 (siedmiu) radnych, przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 6 (sześciu) 

radnych, 2 (dwóch) radnych wstrzymało się od głosu — przy ustawowym składzie rady 15 (piętnastu) 

radnych, co wynika z wyciągu z protokołu obrad XV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Platerówce. 

Zgodnie z przepisami art. 28a ust. 2 usg, uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. W przypadku gminy Platerówka 

bezwzględna większość ustawowego składu rady wynosi 8 (osiem) głosów. Wobec wyniku głosowa-

nia w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, w którym uzyskano 7 (siedem) głosów za udzieleniem 

absolutorium, a przeciw udzieleniu absolutorium głosowało 6 (sześciu) radnych — Rada Gminy  

nie rozstrzygnęła kwestii absolutorium, bowiem żadna z opcji nie uzyskała wymaganej przepisami 

ustawy o samorządzie gminnym bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady gminy. 

Brak jest więc podstawy do sformułowania uchwały o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy.  

W związku z powyższym uchwała przekazana do organu nadzoru jest niezgodna z prawem i należało 

postanowić o jej nieważności. 
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Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy w Platerówce przysługuje skarga, którą wnosi się do Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 

Zastępca Przewodniczącej Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu 

Grażyna Kulikowska 

 

 


