
UCHWAŁA NR XXII/115/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego stanowiącego uchwałę nr 51/2016 Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2016 r., stwierdzającego nieważność uchwały Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego nr XX/111/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2015

Działając na podstawie art. 85 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu rozstrzygnięcie 
nadzorcze - uchwałę nr 51/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2016 r. 
stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XX/111/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. 
w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu 
Jeleniogórskiego za rok 2015. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Jeleniogórskiego, którego upoważnia 
się do występowania i podejmowania w imieniu Rady Powiatu Jeleniogórskiego wszelkich czynności przed 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w przedmiocie skargi, 
o której mowa w § 1, w tym do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie
W dniu 6 lipca 2016 r uchwałą nr 51/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło 
nieważność uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XX/111/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie 
nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu 
Jeleniogórskiego za rok 2015. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
podniosło, że po przystąpieniu do realizacji pkt 7 porządku obrad, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu i odczytaniu wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Składu 
Orzekającego o tym wniosku radni w toczącej się dyskusji poza deklaracją, co do sposobu głosowania nad 
absolutorium poszczególnych klubów nie formułowali konkretnych zarzutów do wykonania budżetu za rok 2015. 
Ponadto Kolegium ustaliło w oparciu o przedłożony przez Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego 
porządek obrad XX Sesji oraz protokół nr 5/2016 z dnia 23 maja 2016 r. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego z przeprowadzonej doraźnej kontroli, że w pkt 5 porządku obrad przedstawiona została 
informacja z realizacji uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XVII/90/2016 r z dnia 31.03.2016 r. w sprawie 
zlecenia kontroli zadania „Wycinka drzew w pasie drogowym pomiędzy Staniszowem, a Słoneczną Doliną tj. przy 
drodze powiatowej nr 2652” realizowanego w 2015 roku. Z informacji przekazanej radnym wynikało, że mogło 
dojść do uszczuplenia dochodów powiatu możliwych do uzyskania ze sprzedaży pozyskanego drewna. Ustalenia 
Komisji znalazły w ocenie Kolegium odbicie w wyrażonych przez radnych opiniach, co do możliwości ubytku 
w dochodach powiatu. Skład Orzekający uznał jednak, że z uwagi na niewielką kwotę utraconych ewentualnie 
dochodów okoliczność ta nie miała wpływu na kształt wykonanego budżetu w 2015 roku. Z powyższym 
rozstrzygnięciem Rada Powiatu Jeleniogórskiego nie może się zgodzić ponieważ Komisja Rewizyjna realizując 
zadania kontrolne w opisanym wyżej zakresie dokonała ustaleń wskazujących na możliwość wystąpienia 
uszczuplenia w dochodach budżetu w 2015 roku. Taką informacją dysponował też skład orzekający KRIO. Co 
więcej, w uzasadnieniu uchwały KRIO ustaliło, że ewentualna kwota uszczuplenia stanowi 0,12 % dochodów 
budżetu. Mając na uwadze powyższe w ocenie Rady Powiatu w niniejszej sprawie wystąpiło istotne zastrzeżenie co 
do skutków wykonania budżetu 2015 roku i stanowiło ono materialną przesłankę do odrzucenia w głosowaniu 
uchwały o udzieleniu zarządowi absolutorium co w konsekwencji postanowień art. 13 ust. 2 u.s.p. jest 
równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu 
wykonania budżetu za 2015 rok. 
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