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Uchwała Nr 22 /2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  

z dnia 24 sierpnia 2021 roku 

 

w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLII/284/2021 Rady Miejskiej  w 

Ćmielowie z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2020 rok. 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:  

 

Przewodniczący: Zbigniew Rękas - Zastępca Prezesa Izby 

Członkowie Wojciech Czerw, Monika Dębowska-Sołtyk(sprawozdawca), Iwona Kudła, 

Ireneusz Piasecki 

 

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 6 w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia                              

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 

2137) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1372  ze zm.). 

 

postanawia 

 

stwierdzić nieważności Uchwały Nr XLII/284/2021 Rady Miejskiej  w Ćmielowie z dnia 28 

lipca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu  wpłynęła w dniu 6 sierpnia 2021 roku z powodu naruszenia art. 28 a  ust 

2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

 

 

       Uzasadnienie 

Uchwała Nr XLII/284/2021 Rady Miejskiej  w Ćmielowie z dnia 28 lipca 2021 roku w 

sprawie udzielenia Burmistrzowi Ćmielowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu  

wpłynęła w dniu 6 sierpnia 2021 roku. Z treści uchwały wynika że rada miejska  nie udziela 

Burmistrzowi Ćmielowa absolutorium. 

Kolegium Izby po zapoznaniu się z projektem protokołu  Nr XLII/2021 z obrad sesji Rady 

Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu  28 lipca 2021 roku  wraz z  protokołem z głosowania 

nad opiniowana uchwałą  stwierdził jednoznacznie, że uchwała w sprawie udzielenia bądź też 

nieudzielenia  absolutorium nie została podjęta. 

Wniosek o udzielenie absolutorium został poddany w głosowaniu jawnym.  Jak stwierdzono 

w protokole z głosowania radni wypowiedzieli się   6 głosami „za udzieleniem absolutorium”  

przy  9 „wstrzymujących się”  na  15-osobowy skład rady. 

Kolegium Izby wskazuje, iż w zaistniałej sytuacji sprawa absolutorium nie została 

rozstrzygnięta, gdyż za udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi nie 
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opowiedziała się bezwzględna większość ustawowego składu rady, co nie wypełnia  

wymogów art. 28 a  ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

 

Pouczenie 

 

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje 

skarga za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego  

Sądu Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia. 

 

Przewodniczący Kolegium  

 

 

         


