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Uchwała Nr 4200/III/172/2022

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Racibórz

Na podstawie art. 13 pkt 8, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 oraz z 2021 r. poz. 1927)  
III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

Wydaje się pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Racibórz 
w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za 2021 rok. 

§ 2.

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po zapoznaniu się 
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Racibórz z dnia 15 czerwca 2022 roku, stwierdza co 
następuje:

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Racibórz, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 
2021 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok wraz 
z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją 
o stanie mienia komunalnego, w dniu 15 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę Nr 2/2022 w sprawie 
wniosku o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Racibórz za 2021 rok, w której 
negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu w 2021 roku i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta 
o nieudzielnie absolutorium Prezydentowi Miasta. 

Skład Orzekający stwierdza, że wyczerpany został tryb określony w art. 270 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). 

Skład Orzekający zwraca uwagę, że podstawą niniejszej opinii jest ocena dopełnienia 
przez Komisję Rewizyjną wymogów formalnych i proceduralnych, jakie przepisy powszechnie 



 

 

Id: 062C2E8D-25F1-4175-B4F1-0CC95650ED34

obowiązującego prawa nakładają na Komisję w zakresie formułowania wniosku do organu 
stanowiącego w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego. Badany wniosek odnosi się do 
wykonania budżetu roku 2021. Komisja Rewizyjna oraz Rada Miejska posiada w zakresie swojej 
kompetencji swobodę oceny działalności organu wykonawczego, dopóki mieści się ona w zakresie 
meritum, jakim jest ocena ww. organu przez pryzmat realizacji budżetu roku poprzedniego. Skład 
Orzekający nie wskazuje czy Komisja prawidłowo oceniła wykonanie budżetu.

Wniosek o nieudzielenie absolutorium Komisja Rewizyjna Rady Miasta Racibórz podjęła 
zwykłą większością głosów: 3 głosy za, 1 głos wstrzymujący się, brak głosów przeciwnych, przy 
zachowaniu kworum. W posiedzeniu Komisji udział brało 4 jej członków (w tym jej Przewodniczący 
i Zastępca Przewodniczącego), zaś 2 członków było nieobecnych. Tryb głosowania był zgodny z §92 
ust. 1 Statutu Miasta Racibórz przyjętym uchwałą Nr XL/559/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 
maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Racibórz (t.j. Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019 r. poz. 1915).

Biorąc pod uwagę powyższe - wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia 
Prezydentowi Miasta Racibórz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2021 rok 
zaopiniowano jak w sentencji uchwały.  

Uchwałę podjęto większością głosów. 

Od niniejszej uchwały Radzie Miasta Racibórz przysługuje odwołanie do pełnego składu 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca 
III Składu Orzekającego

Teresa Jarczyk
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