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Wyniki opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium za 2019 r. 

 

Do zadań komisji rewizyjnej na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym1, 
art. 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym2 i art. 30 ust. 3 ustawy o samorządzie 
województwa należy m.in. opiniowanie wykonania budżetu j.s.t. i wystąpienie do rady gminy, 
powiatu, sejmiku województwa lub zgromadzenia związku z wnioskiem w sprawie udzielenia 
bądź nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu3. 

Zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych4, komisja rewizyjna organu 
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym 
sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 

W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania rocznego 
sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, przedmiotem rozpatrzenia przez komisję 
rewizyjną jest również sprawozdanie z tego badania. Po zakończonej pracy nad oceną wykonania 
budżetu, zadaniem komisji rewizyjnej jest przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia bądź 
nieudzielenia absolutorium oraz przekazanie go do organu stanowiącego j.s.t., jak również do 
regionalnej izby obrachunkowej. 

Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium, podlega zaopiniowaniu przez skład 
orzekający regionalnej izby obrachunkowej, zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych5. Opinia jest wydawana w terminie 14 dni od dnia wniesienia wniosku (art. 19 
ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych). 

Z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 zostały przesunięte niektóre terminy związane 

z przekazywaniem i rozpatrywaniem sprawozdań6. Rozporządzeniem z dnia 31 marca 2020 r. 
wydłużono o 60 dni okres w którym organ stanowiący j.s.t. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie 
finansowe j.s.t. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 i stanowiskiem komisji 
rewizyjnej (tj. z 30 czerwca na 29 sierpnia 2020 r.). Na podstawie art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych7 
komisja rewizyjna była zobowiązana przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), 
zarządu powiatu lub zarządu województwa, w terminie 15 dni przed dniem wskazanym w 
cytowanym rozporządzeniu. W związku z powyższym wnioski komisji rewizyjnych przedkładano 
do zaopiniowania do tutejszej Izby w wydłużonym terminie8. 

W okresie od 5 maja 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r., składy orzekające Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu zaopiniowały pozytywnie 87 złożonych wniosków komisji rewizyjnych 
w sprawie udzielenia absolutorium. Wniosków o nieudzielenie absolutorium nie złożono.  

 
1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713). 
2 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 920). 
3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.). 
4 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). 
5 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137). 
6 Rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków 
w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki 
lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570). 
7 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) 
8 W dniu 13 sierpnia 2020 r. wpłynął do tutejszej Izby do zaopiniowania ostatni wniosek komisji rewizyjnej w sprawie 
absolutorium za 2019 r. 
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Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od uchwał 
składów orzekających służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 
14 dni od doręczenia uchwały. Od wydanych opinii o wnioskach komisji rewizyjnych nie 
wniesiono odwołań. 

Opracowała      Zatwierdziła 

Katarzyna Sikocińska     Magdalena Przybylska 

Wyszczególnienie 
Opinie pozytywne 

Opinie z uwagami  

lub zastrzeżeniami 

Opinie 

negatywne 
Razem 

ilość 
 

% ilość 
 

% ilość 
 

% ilość 

Gminy 70 100,00 - - - - 70 

Miasto na prawach 

powiatu 
1 100,00 - - - - 1 

Powiaty 11 100,00 - - - - 11 

Województwo 1 100,00 - - - - 1 

Związki 4 100,00 - - - - 4 

Razem: 87 100,00 - - - - 87 


