
Uchwała Nr 4200/[I/130/2018
z dnia27 czerwca 2018 roku

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia
Sląskiego

Na podstawie art. 13 pkt 8, art, 19 ust. 2 i art.20 ust.l ustawy z dnia7 paż,dziernlka
I99f roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z2016 r. poz.561) III Skład
orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje:

$1.

Wydaje się negatywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Wodzisławia Sląskiego w sprawie nieudzięlenia Prezydentowi Miasta Wodzisławia Sląskiego
absolutorium za 2017 rok.

$2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

III Skład orzekający Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowica9h, po zapoznaniu
się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Sląskiego z dnia
13 czefwca2O18 roku stwierdza, co następuje:

Jak wynika z nadesłanych materiałów, Komisja Rewizyjna, ptzed wystąpieniem
z wnioskiem o nieudzielęnie absolutorium Prezydentowi Miasta Wodzisławia Sląskiego,
rozpattz1łŁa sprawozdanię finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta zaf017 rok
z opinią Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach o tym Sprawozdaniu oraz
informację o stanie mienia komunalnego.

Wniosek o nięudzielenie absolutorium Komisja Rewizyjna podjęła większością głosów
(za_ 3, przeciw - 2, wstrz5mało się - 2)'

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wodzisławia Sląskiego formułując wniosek
o nieudzięlanie absolutorium dla. Prezydęnta Miasta Wodzisławia Sl4skiego wskazała
w uzasadnieniu na dopuszczanie ptzez Prezydenta Miasta do tego, że spółką komunalną
zarządza zatząd, który dopuszcza do naruszenia (obchodzenia) przepisów Prawo zamówień
publicznych i nie reaguje na ten fakt. Zdaniem Komisji Rewizyjnej Prezydent Miasta pełnił
niena|eżyty nadzór nad spółka komunalną.



Instytucja absolutorium jest podsumowaniem wykonania bud:żetu. Stanowt ona
elemęnt zamykający gospodarlcę finansową gminy i środek kontroli rady nad działalnością
organu wykonawczego. Jego przedmiotem jest ocena gospodarki finansowej gminy,
za prawidtowość której Prezydent - jako organ wykonawczy - ponosi odpowiedzialność.
W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, ze w procesie udzielania absolutorium na|ezy
uzyskaó odpowiedź na py.tania: jak wygląda stan planowanych dochodów i wydatkólł,
bud':żetowych w stosunku do jego realtzacjt,jakie są plzyczyny rozbieżrrości pomiędzy stanem
załozonym, a rzeczywistym, a takze czy winą za owe rozbieżności można obciążyc organ
wykonujący budżet czy też są one wynikiem obiektywnych uwarunkowań' Są to kryteria
prawidłowo przeprow adzonej kontroli absolutoryjnej.

Zatem Komisja Rewizyjna, do której kompetencji na|ezy sformułowanie wniosku
o udzielenie bądż' nieudzielenie absolutorium, winna wykazać i uzasadnić, ze doszło do
nieprawidtowości w wykonyr'vaniu budżefu, bądź nie zteaIizowano zadań istotnych dla
społeczności a winę moznaprzypisać organowi wykonawczemu.
Komisja Rewizyjna dokonując oceny wykonania budżetu miasta powinna to czynić
w sposób kompleksowy odnosząc się do całości wykonania budżetu, nie zaś
koncentrować się jedynie na wybranych jego elementach czy też kwestiach wręcz z nim
niezwiązanych a dotyczących innych sfer działania organu wykonawczego.

Ana|iza wniosku. komisji Rewizyjnej Rady 
-Miejskiej 

Wodzisławia Sląskiego
w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wodzisławia Sląskiego daje
podstawy do stwierdzenia, że Komisja Rewizyjna nie wskazała merytorycznych przesłanek
podjęcia wniosku o nieudzięlenie abso1uto'i.'* Prezydentowi Miasta Wodzisław Śląski
z tyfiiltt wykonania buĆżętu za 20t7 rok' Zawarte w uzasadnieniu wniosku zarzuty dotyczące
nienalezytego nadzoru nad spółką komunalną nie mają bezpośredniego związku
z wykonaniem budżetu za20I7 rok.

: Biorąc pod uwagę powyzsze. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia
Prezydentowi Miasta Wodzisławia Sląskiego absolutorium z wykonania bud:żęfu za f0I7 rok
zaopiniowano jak w sentencji uchwały.

od niniejszej uchwały Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego przyshrguje
odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach,
w terminię l4 dni od daty jej doręczenia.

PRZEWoDNICZĄc'Ą.
III Składu orzekającego


