
Łomianki, 28 czerwca 2021

Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Łomiankach
w spawie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łomianek za rok 2020

Komisja rewizyjna w składzie:

1. Janusz Skonieczny — przewodniczący komisji
2. Dąbrowski Tomasz Henryk
3. Etienne Marcin

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 24 czerwca 2020, w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzyni Łomianek.

„Za” przyjęciem uchwały opowiedziało się 0 głosów, przy 3 głosach „przeciw” oraz 0 głosów
„wstrzymujących się”.

Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzyni
Łomianek, a co za tym idzie Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Miejskiej w Łomiankach wniosek o
nieudzielenie absolutorium.

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 713)  po rozpatrzeniu:

1. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 2020,
2. sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz z
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

Ponieważ oddanie bezwzględnej większości głosów "za" wnioskiem "o udzielenie absolutorium
Burmistrzyni Łomianek" prowadzi do jego skierowania, nieuzyskanie tej większości należy rozumieć
jako skierowanie wniosku “o nieudzielenie absolutorium Burmistrzyni Łomianek" .1

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łomiankach negatywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy
Łomianki za 2020 rok i wnioskuje do Rady Miejskiej w Łomiankach o nieudzielenie absolutorium
Burmistrzowi Łomianek za ubiegły rok.

Wniosek ten zastępuje wniosek z 10 czerwca oraz wniosek z 14 czerwca, którego Biuro Rady Miejskiej w
Łomiankach nie przekazało do RIO.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Janusz Skonieczny

1 https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/82D8363532

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/82D8363532


Uzasadnienie

Podczas posiedzenia komisji rewizyjnej 7 czerwca poruszono temat dokonywanych zmian w budżecie w
ciągu 2020 roku, a co za tym idzie dostosowywania planu do sposobu w jaki budżet jest realizowany.
Radni mieli wiele pytań do konkretnych punktów sprawozdania rocznego i sprawozdania finansowego
w tym związków pomiędzy emisją obligacji a deficytem.

Ostatecznie radni przyjęli, że to plan był w sposób znaczący dostosowywany do realizacji budżetu,
nie zaś, budżet realizowany zgodnie z przyjętym na początku roku planem.

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami w głosowaniu 2 radnych obecnych na posiedzeniu 7 czerwca
wstrzymało się od głosu.

Początkowo przewodniczący Komisji Rewizyjnej założył, że Komisja nie wydała opinii i nie przedstawiła
wniosku w sprawie, jednak po zaczerpnięciu opinii i na podstawie wyroku I SA/Po 921/10, zmienił
stanowisko i 14 czerwca 2020 roku postanowił przedstawić wniosek o nieudzielenie absolutorium.
Wzorem dla tego rozumowania przyjęto tezę z powyższego wyroku:

5. Poddana pod głosowanie uchwała powinna mieć treści pozytywną, tj. brzmienie: "w
sprawie udzielenia absolutorium". Tylko bowiem oddanie pod głosowanie takiej uchwały
zawsze doprowadzi do definitywnego rozstrzygnięcia kwestii absolutorium. Oddanie
bezwzględnej większości głosów "za" uchwałą "w sprawie udzielenia absolutorium" prowadzi
do jego udzielenia. Nieuzyskanie tej większości należy rozumieć jako nieudzielenie
absolutorium. W sytuacji poddania pod głosowanie uchwały "w sprawie nieudzielenia
absolutorium". Nieuzyskanie przez nią bezwzględnej większości głosów w przypadku np.
"wstrzymania się" od głosu wszystkich radnych nie można zakwalifikować jako udzielenia
absolutorium. Brak rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutorium, a tym samym koniec
procedury absolutoryjnej, gdy w wyniku głosowania uchwały "o nieudzieleniu absolutorium"
nie uzyskał bezwzględnej większości głosów mógłby pociągnąć niekorzystne następstwa dla
wspólnoty samorządowej - mieszkańców gminy.

Z powyższego można wnioskować że oddanie bezwzględnej większości głosów "za" wnioskiem "o
udzielenie absolutorium" prowadzi do jego skierowania, Nieuzyskanie tej większości należy
rozumieć jako skierowanie wniosku przeciwnego tj. “o nieudzielenie absolutorium".

W wyniku niedopełnienia obowiązków służbowych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w
Łomiankach oraz pracowników Biura Rady Miejskiej w Łomiankach, prowadzących do
nieprzekazania do Rady Miejskiej wniosku z 14 czerwca, nieprzekazania go do RIO, a także w
związku z uchwałą Nr 3.f./346/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w2

Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku, Komisja Rewizyjna postanowiła ponownie poddać pod
głosowanie i ponownie dokonać rozstrzygnięcia dot. wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie
absolutorium dla Burmistrza Łomianek z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Wyniki głosowania na posiedzeniu z 24 czerwca nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do
intencji Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Janusz Skonieczny

2 https://drive.google.com/file/d/1QWbRf7P5FKRRuA5XX7Zd4UOc1Q8uzAIf/view
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