
Uchwała Nr 46/2006 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 31 maja 2006 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku 
Nr L/414/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Kłodzka 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 992 o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz.577 ze zm.) oraz art.91 ust.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr L/414/2006 z 

dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Kłodzka wobec naruszenia art. 28a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Uzasadnienie 

Uchwała Rady Miejskiej w Kłodzku Nr L/414/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 
roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kłodzka wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespołu w Wałbrzychu 4 maja 
2006 roku. W treści § 1 uchwały zawarto zapis “Po rozpatrzeniu sprawozdania z 
wykonania budżetu za rok 2005 Rada Miejska w Kłodzku nie udziela Burmistrzowi 
Miasta Kłodzka absolutorium za rok 2005.” 

W dniu 17 maja 2006 roku przekazano wyciąg z protokołu sesji Rady Miejskiej 
w Kłodzku odbytej 27 kwietnia 2006 roku oraz proponowany i zatwierdzony 
porządek obrad sesji. Przedłożony porządek posiedzenia Rady Miejskiej w Kłodzku 
obejmował między innymi: 
“7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 
2005 rok 

a) wystąpienie Burmistrza Miasta Kłodzka, 
b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodzku o wykonaniu budżetu 

Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 rok, 
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 rok, 
d) dyskusja. 

 8. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Kłodzka z wykonania budżetu Gminy 
Miejskiej Kłodzko za 2005 rok 

a) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Kłodzka z wykonania budżetu za 2005 rok, 

b) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kłodzka, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Kłodzka, druk nr 476.” 

Po zbadaniu przedłożonych dokumentów, biorąc pod uwagę tryb w jakim 
uchwała została podjęta, a także materialno–prawne przesłanki jej uchwalenia, 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło, że uchwała nr 
L/414/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kłodzka nie 
została podjęta. 

Stosownie do treści art. 28a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, “Uchwałę 
w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady gminy”. W przypadku dwudziestojednoosobowej Rady 
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Miejskiej w Kłodzku oznacza to konieczność akceptacji projektu uchwały przez 
jedenastu radnych.  

Z protokołu sesji Rady Miejskiej w Kłodzku odbytej 27 kwietnia 2006 roku, 
w której uczestniczyło 18 radnych, wynika jednoznacznie, iż po wyczerpaniu 
przyjętego porządku obrad w punktach 7.a,b,c,d oraz 8.a,b przystąpiono do 
głosowania nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Na 
pytanie Przewodniczącego Rady “Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem 
Burmistrzowi Miasta Kłodzka absolutorium za 2005 rok” 10 głosów było za 
udzieleniem, przeciwnych było 0 głosów, przy 8 głosach wstrzymujących się. W tym 
stanie faktycznym i prawnym stwierdzić należy, że w Gminie Miejskiej Kłodzko 
sprawa absolutorium nie została rozstrzygnięta, a uchwała nr L/414/2006 o treści 
określonej postanowieniami § 1 nie została de facto podjęta. 

Kolegium zwróciło uwagę na rażącą niekonsekwencję w postępowaniu 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodzku polegającą na tym, że po głosowaniu 
oświadczył (cyt. z protokołu sesji) “wysoka Rada udzieliła absolutorium panu 
Burmistrzowi oraz w imieniu własnym i rady pogratulował Burmistrzowi” 
a następnie podpisał uchwałę o nieudzieleniu absolutorium. 

Biorąc powyższe po uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, orzekło jak w sentencji. 

 
Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Kłodzku 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 dnia jej doręczenia. 

 
 

      Przewodniczący Kolegium  
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 


