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UCHWAŁA Nr 30/2016
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
z dnia 20 lipca 2016 roku
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/139 /2016 Rady Gminy w Gowarczowie z
dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Gowarczów za 2015 rok
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:
Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Z-ca Prezesa Izby
Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska –Sołtyk, Joanna Marczewska, Ewa
Midura, Ireneusz Piasecki (sprawozdawca).
na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych ( t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 561) oraz art.91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. pz. 446)
postanawia
stwierdzić nieważność uchwały Nr XXII/139 /2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca
2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Gowarczów za 2015 rok z powodu naruszenia
art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
Uzasadnienie
W dniu 22 czerwca 2016 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynęła uchwała Nr
XXII/139 /2016 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium
dla Wójta Gminy Gowarczów za 2015 rok. Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 6 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych w/w uchwała objęta została postępowaniem nadzorczym. Z zapisu § 1 tej uchwały
wynika, że Rada Gminy nie udzieliła Wójtowi absolutorium za 2015 rok.
W dniu 22 czerwca do Izby wpłynęło zażalenie Wójta Gminy na badaną uchwałę. Wójt wskazuje że
uchwała ta została podjęta z naruszeniem prawa polegającym na błędnym ustaleniu bezwzględnej
większości głosów koniecznych do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
Z protokołu Nr XXII/2016 posiedzenia sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2016 roku wynika, że
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Gowarczów absolutorium za 2015 rok.
Następnie Przewodniczący Rady poddał ten projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu jawnym
brało udział 13 radnych z pośród 15-osobowego ustawowego składu rady. Z protokołu z sesji wynika, że
„za” udzieleniem głosowało 7 radnych, 3 było przeciw i trzech „wstrzymało się” od głosu. W skardze Wójt
wskazywał że wynik głosowania wyglądał następująco: 7 „za” udzieleniem absolutorium, 4 „przeciw” i dwa
głosy „wstrzymujące się”.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 2426

Oceniając stan faktyczny sprawy Kolegium uznało, że Rada Gminy podejmując badaną uchwałę
naruszyła art. 28a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym uchwałę w sprawie
absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Ustawowy
skład Rady Gminy w Gowarczowie wynosi 15 radnych, aby więc uzyskać bezwzględną większość głosów
za udzieleniem absolutorium musiałoby głosować 8 radnych. Podobnie gdyby głosowanie odbywało się nad
wnioskiem o nieudzielenie absolutorium musiałoby się za nim opowiedzieć 8 radnych aby zapadła uchwała
w sprawie nieudzielenia absolutorium. W związku z powyższym w Gminie Gowarczów kwestia
absolutorium dla Wójta za 2015 rok nie została rozstrzygnięta.
Oceniając wagę w/w naruszeń Kolegium przyjęło, że dotyczą one istotnych elementów procedury
związanych z podejmowaniem uchwały w sprawie absolutorium stąd orzekło jak w sentencji.
Pouczenie:
Od niniejszej uchwały przysługuje skarga za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Kielcach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Zastępca Prezesa Izby
Zbigniew Rękas

