ABSURD w sprawie absolutorium.

RADNI BEZ ŻADNYCH ARGUMENTÓW NIE ROZSTRZYGNĘLI W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA
ABSOLUTORIUM WÓJTOWI!!! - czyżby ZWYKŁA ZŁOŚLIWOŚĆ???!!
Corocznie Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok poprzedni. Podkreślić należy, że absolutorium dotyczy wykonania
budżetu, a nie odnosi się do całokształtu działalności wójta.
21 czerwca 2018r. (czwartek) odbyło się posiedzenie Sesji Rady Gminy, podczas której Radni naszej
Gminy głosowali nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Orchowo z tytułu wykonania budżetu
za 2017 rok.
Pomimo, że zarówno opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu oraz wniosek
Komisji Rewizyjnej w tym zakresie były POZYTYWNE,
jednak Radni Gminy Orchowo, tak jak
podsumował to Przewodniczący Rady – Władysław Jakubowski, NIE ROZSTRZYGNĘLI W
PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI.

Wynik głosowania:
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych spośród 15 uprawnionych do głosowania– nieobecny był
Radny Andrzej Kinowski.
- ZA udzieleniem absolutorium głosowało: 6 Radnych: Stanisław Zawada, Zenon Czwójdak, Maciej
Stube, Alicja Bartz, Ryszard Szczepański oraz Ryszard Świtek;
- WSTRZYMAŁO się:
Grzegorz Mikuła;

4 Radnych: Anna Kosiak, Hieronim Adamczyk, Andrzej Tomaszewski i

- PRZECIW udzieleniu absolutorium głosowało: 4 Radnych: Stanisława Kryszak, Władysław
Jakubowski, Wiesława Wojciechowska, Irena Mielcarek
- nie podając przy tym żadnego,
podkreślam ANI JEDNEGO argumentu w zakresie nieprawidłowości związanych z wykonaniem
budżetu za 2017 rok!!!
Zgodnie bowiem z tezą Wyroku Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 października 2013 r. i
wyroku WSA w Poznaniu:
„Jeśli więc organ, do którego kompetencji należy udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium, nie
wykaże i nie uzasadni, że w związku z niewykonaniem istotnych zadań dla społeczności gminy
nakreślonych w uchwale budżetowej, doszło do kwotowego naruszenia granic wydatków i to z winy
organu wykonawczego, to nie może podjąć działań skutkujących nieudzieleniem absolutorium.
Żadne inne aspekty działalności wójta, w tym i tzw. całokształt tej działalności, nie mogą być przy
absolutorium brane pod uwagę”.

W mojej opinii budżet za 2017 rok został prawidłowo i wzorcowo wykonany, a przede wszystkim
zadania realizowane były zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy. Natomiast działania grupki
Radnych, chcących zdyskredytować Wójta w oczach naszych mieszkańców, mają wyłącznie
charakter polityczny!
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