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UCHWAŁA Nr 3.f./376/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie
z dnia 14 lipca 2021 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łomianek za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca Karolina Aszkiełowicz
Członkowie Konrad Pachocki

Aneta Dygus

uchwala, co następuje:

§ 1

Negatywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Łomiankach o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Łomianek za rok 2020.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

Uzasadnienie
W dniu 30 czerwca 2021 r. przy piśmie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łomiankach 
nr BRM.0004.30.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
przedłożony został Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie 
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łomianek za rok 2020 z dnia 28 czerwca 2021 r.

W tym miejscu wskazać należy, że w dniu 24 czerwca 2021 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie w uchwale nr 3.f./346/2021 negatywnie zaopiniował dokument 
przedłożony 10 czerwca 2021 r. zatytułowany „Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej 
w Łomiankach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łomianek za rok 2020” ponieważ Komisja 
Rewizyjna Rady Miejskiej w Łomiankach nie dokonała rozstrzygnięcia dot. wniosku o udzielenie bądź 
nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza Łomianek z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Z treści aktualnego wniosku wynika, cyt.: „Wniosek ten zastępuje wniosek z 10 czerwca oraz wniosek 
z 14 czerwca, którego Biuro Rady Miejskiej w Łomiankach nie przekazało do RIO”.

Skład Orzekający RIO, ustalił co następuje.

W dniu 7 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z przedłożonego do Izby 
protokołu z tego posiedzenia wynika, iż: „Poruszono temat dokonywanych zmian w budżecie w ciągu 
roku, a co za tym idzie dostosowywania planu do sposobu, w jaki budżet jest realizowany. Następnie 
pojawiły się pytanie do konkretnych punktów sprawozdania rocznego”. W efekcie na tym posiedzeniu 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łomiankach nie wydała opinii na temat wykonania budżetu 
Gminy Łomianki za 2020 rok, nie zaopiniowała sprawozdania finansowego za 2020 rok i nie przyjęła 
wniosku do Rady Miejskiej w Łomiankach o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi 
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Łomianek za 2020 rok. Następnie w dniu 24 czerwca 2021 r., jak wskazują zapisy przekazanego 
protokołu, w przerwie obrad Rady Miejskiej w Łomiankach odbyło się kolejne posiedzenie Komisji, 
z zapisów tego protokołu wynika, iż cyt.: „W związku z nieprzekazaniem Radzie Miejskiej oraz 
nieprzekazaniem do RIO poprawionego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium z wysłanego i odebranego przez Biuro Rady Miejskiej w Łomiankach 14 czerwca 2021, 
a także w związku z uchwałą Nr 3.f./346/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku, Komisja Rewizyjna ponownie zebrała się, by dokonać 
rozstrzygnięcia w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Łomianek z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 rok”.

W wyniku przeprowadzonej analizy wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 
28 czerwca 2021 r. – Skład Orzekający ustalił, że Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu:
- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2020 rok, 
- sprawozdania finansowego za 2020 rok,
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 
wskazała iż, cyt.: „negatywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Łomianki za 2020 rok i wnioskuje do 
Rady Miejskiej w Łomiankach o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Łomianek za ubiegły rok”. 

Z treści ww. wniosku wynika, iż cyt.: „„Za” przyjęciem uchwały opowiedziało się 0 głosów, przy 
3 głosach „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna 
negatywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzyni Łomianek”. Z protokołu 
wynika, iż poddano pod głosowanie Uchwałę KR-2021-07 w sprawie wniosku o udzielenie 
absolutorium Burmistrzyni Łomianek. Odnosząc się do powyższego Skład Orzekający wskazuje na 
§ 23 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej stanowiącego Załącznik Nr 8 do Uchwały 
Nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku, zgodnie z którym 
„Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
składu Komisji w głosowaniu jawnym”. Nie można zatem uznać, że przedmiotowa uchwała została 
podjęta. Sformułowanie uchwały poddanej pod głosowanie "w sprawie wniosku o udzielenie 
absolutorium" która nie otrzymała wymaganej większości głosów nie powoduje automatycznego 
przyjęcia, uchwały o przeciwnej treści, świadczy jedynie o tym, iż uchwała ta nie została 
przegłosowana, zatem nie zapadła.

Pozostawiając powyższe zastrzeżenia, Skład Orzekający nadto wskazuje, iż obowiązki Komisji 
Rewizyjnej wynikają z art. 18a ust. 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem 
komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do rady o udzielenie 
bądź nieudzielenie absolutorium wójtowi (burmistrzowi). Wniosek podlega zaopiniowaniu przez 
regionalną izbę obrachunkową. Komisja Rewizyjna ma ustawowy obowiązek wydania opinii 
o wykonaniu budżetu, więc musi merytorycznie ocenić wykonanie poszczególnych pozycji budżetu 
i na tej podstawie wydać opinię o wykonaniu budżetu biorąc pod uwagę wszystkie pozytywne 
i negatywne strony działania organu wykonawczego oraz zakres jego kompetencji. 

Na marginesie Skład Orzekający zauważa, że ani w treści wniosku, ani w jego uzasadnieniu Komisja 
Rewizyjna nie wskazała merytorycznych przesłanek do przyjęcia powyższego stanowiska. Nadto, 
z przesłanych dokumentów nie wynika, aby Komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia 
komunalnego gminy, do czego zobowiązuje art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U z 2021 poz. 305).

Z uzasadnienia jedynie wynika, iż na poprzednim posiedzeniu Komisji w dniu 7 czerwca 2021 r., cyt.: 
„poruszono temat dokonywanych zmian w budżecie w ciągu 2020 roku, a co za tym idzie 
dostosowywania planu do sposobu w jaki budżet jest realizowany”, oraz „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”. Dalsza część uzasadnienia opisuje okoliczności 
podejmowania przedmiotowego wniosku.

W złożonym wniosku nie znalazły się ustalenia ani uwagi Komisji Rewizyjnej, zatem nie można uznać 
– przy założeniu prawidłowo podjętej uchwały, że Komisja Rewizyjna dokonała skonkretyzowanej 
i dostatecznie udokumentowanej oceny całokształtu stopnia wykonania budżetu. Komisja nie odniosła 
się do wykonania budżetu za 2020 rok, nie wskazała w jaki sposób oceniała jego wykonanie, nie 
postawiła żadnych zarzutów, poza stwierdzeniem, iż Komisja rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania 
budżetu. Z treści protokołu wynika, iż poddano pod głosowanie Uchwałę KR-2021-05 w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łomianki za rok 
2020 opublikowanego 29 marca 2021 roku na BIP. „„Za” przyjęciem uchwały opowiedziało się 
0 głosów, przy 2 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”. Komisja Rewizyjna negatywnie 
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zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.” Przy czym również 
w tym zakresie znajdzie zastosowanie cytowany wyżej § 23 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej, wobec czego nie można przyjąć, że przedmiotowa uchwała zapadła.

Podkreślić należy, że procedura absolutoryjna jest ściśle związana z dokonaniem oceny organu 
wykonawczego w zakresie wykonania budżetu j.s.t. i prowadzenia gospodarki finansowej za poprzedni 
rok budżetowy. Wobec powyższego obowiązkiem komisji rewizyjnej jest rozważenie, 
przeanalizowanie w/w sprawozdań i informacji pod kątem tego czy odzwierciedlają one w sposób 
prawdziwy i pełny stan finansów j.s.t. Dopiero rozpatrzenie w/w dokumentów i uznanie ich za rzetelne 
daje komisji rewizyjnej formalną podstawę do oceny wykonania przez organ wykonawczy budżetu j.s.t. 
pod kątem legalności, celowości i gospodarności. W orzecznictwie sądów administracyjnych akcentuje 
się stanowisko, że w procesie udzielania absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na 
pytanie, jaki jest stan zrealizowanych dochodów i wydatków w stosunku do zaplanowanych kwot, jakie 
są przyczyny rozbieżności między stanem planowanym a rzeczywistym, czy winą za owe rozbieżności 
można obciążyć organ wykonawczy, czy były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. (por. wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r., III SA/Wa 3368/05, 
LEX nr 201445; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 listopada 2013 
r., I SA/Kr 1583/13).

Ponadto dołączone do wniosku uzasadnienie powinno pozostawać w logicznym związku z tezą 
wniosku i odnosić się wyłącznie do wykonania budżetu za 2020 rok na podstawie przedłożonych przez 
organ wykonawczy sprawozdań z wykonania budżetu. Zaś sformułowane we wniosku oceny powinny 
być uzasadnione faktami odnoszącymi się do wykonania budżetu. W przypadku wniosku 
o nieudzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok powinno się wskazać konkretne 
zarzuty, obrazujące nieprawidłowości w wykonaniu uchwalonego przez organ budżetu. Przy czym 
każdy zarzut postawiony organowi wykonawczemu musi być precyzyjny oraz wskazywać naruszony 
przepis prawa. 

Instytucji absolutorium nie wolno łączyć z jakąkolwiek inną oceną działalności organu wykonawczego 
jak tylko z tą, która jest powiązana bezpośrednio z wykonaniem budżetu gminy. Oznacza to, że 
o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium decyduje wykonanie budżetu w zakresie kwotowym. 
Inaczej rzecz ujmując decydujące znaczenie ma to, czy doszło do kwotowego naruszenie granic 
wydatków, i to z winy organu wykonawczego (burmistrza) – por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 
29.11.2012 r., V SA/Wa 2035/12. Przy rozstrzyganiu absolutorium należy mieć na względzie treść art. 
18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym komisja rewizyjna opiniuje wykonanie 
budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium burmistrzowi. Reasumując, absolutorium udzielane jest z tytułu rozpatrzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu i jako instytucja prawa finansowego nie może służyć ocenie 
działalności organu wykonawczego na innych płaszczyznach. 

Ponadto z sygnalizacji zawartej w piśmie Burmistrza Łomianek znak sprawy B.033.9.2021 z dnia 
1 lipca 2021 r. wynika, że w sprawie przedmiotowego wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie 
absolutorium mogło dojść do naruszenia procedur związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz zasad 
procedowania nad wnioskiem, polegających m.in. na braku zajęcia merytorycznego stanowiska 
w sprawie absolutorium, na niepoinformowaniu o posiedzeniu wszystkich radnych, którym 
uniemożliwiono udział w pracach Komisji oraz Burmistrza i Skarbnika, tym samym uniemożliwiając 
udzielenie radnym stosownych wyjaśnień i informacji. 

Skład Orzekający ponownie podkreśla, że procedurę absolutoryjną w gminie za 2020 rok determinują 
przepisy art.18 ust. 2 pkt 4 oraz art.18a cyt. ustawy o samorządzie gminnym a także art. 270 i art. 271 
cyt. ustawy o finansach publicznych, które ściśle określają etapy jej przeprowadzenia i obowiązki 
poszczególnych podmiotów (organ wykonawczy, komisja rewizyjna, organ stanowiący j.s.t.). 
Jednym z podstawowych elementów procedury absolutoryjnej wynikający z treści art. 18a ust. 3 
ustawy o samorządzie gminnym jest wydanie przez komisję rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu oraz 
sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi 
wykonawczemu. Brak wypełnienia dyspozycji wynikającej z treści art. 18a ust.3 ww. ustawy 
uniemożliwia skuteczne przeprowadzenie procedury absolutoryjnej w gminie. 

Uwzględniając powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił 
jak w sentencji.
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