Uchwała Nr 843.86.2022
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
z dnia 19 lipca 2022 r.
w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego wobec uchwały Rady Miejskiej w Kocku
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
uchwala, co następuje:
wszczyna się postępowanie nadzorcze w celu stwierdzenia nieważności uchwały
Nr 0007.XXIX.221.2022 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nieudzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Kock z wykonania budżetu Gminy Kock za rok 2021, z powodu
istotnego naruszenia art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).
UZASADNIENIE
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po zbadaniu doręczonej 7 lipca 2022 r.
uchwały Rady Miejskiej w Kocku, o której mowa w sentencji, uznało, że została ona podjęta
z istotnym naruszeniem prawa.
Z treści przedstawionego niezatwierdzonego wyciągu z protokołu XXIX Sesji VIII kadencji
Rady Miejskiej w Kocku, która odbyła się 30 czerwca 2022 r. wynika, że w głosowaniu nad
projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kock z wykonania
budżetu Gminy Kock za rok 2021 brało udział 14. radnych. Za projektem uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium głosowało 7. radnych, przeciw głosował jeden radny a 6. wstrzymało się
od głosu. Ustawowy skład Rady liczy 15. radnych.
Art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że uchwałę
w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu
rady gminy. Bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady należy rozumieć jako liczbę
całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu rady,
a zarazem tej połowie najbliższą (przy 15. radnych jest to 8 głosów).
Brak bezwzględnej większości głosów za projektem uchwały o udzielenie absolutorium, jak i za
jego odrzuceniem oznacza, że sprawa absolutorium - chociaż rozpatrywana - nie została
rozstrzygnięta, tym samym brak było podstaw do sformułowania uchwały Nr 0007.XXIX.221.2022 z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kock z
wykonania budżetu Gminy Kock za rok 2021.
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Kolegium RIO w Lublinie informuje, że w toku postępowania nadzorczego Rada Miejska
w Kocku, w terminie do 1 sierpnia 2022 r., może złożyć na piśmie stosowne wyjaśnienie bądź
dodatkowe informacje, mające istotne znaczenie dla sprawy.
2 sierpnia 2022 r. o godz. 9:45 w siedzibie RIO w Lublinie, odbędzie się posiedzenie Kolegium,
na którym będzie rozpatrywana sprawa stwierdzenia nieważności kwestionowanej uchwały Rady
Miejskiej w Kocku. Na podstawie art. 15 zzx oraz art. 15 zzzi 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 kryzysowych, posiedzenie to
odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (tryb zdalny). Informujemy, iż upoważniony przedstawiciel Gminy ma
prawo uczestniczenia w tym posiedzeniu, po uprzednim zgłoszeniu takiej gotowości. Kwestie
techniczne związane ewentualnym udostępnieniem możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu
Kolegium należy uzgodnić telefonicznie z pracownikiem Izby – p. Andrzejem Kowalskim
(nr telefonu 665 602 468). Przebieg posiedzenia będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk.
Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Otrzymują:
1. Rada Miejska w Kocku,
2. Burmistrz Miasta Kock.
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