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REFERAT BIURO RADY
MIEJSKIEJ

W odpowiedzi na lnterpelacjq

w sprawie uprawnieri komisji rewizyjnej

Sz. P.

J6zef Fryc

Radny Rady Miejskiejw Kolbuszowej

z dnia 28.02.2019r. przekazujq

Rady Miejskiej.

Kol buszowa 1,4.03.201,9 r.

w zatqczeniu opiniq prawna
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Opinia prawna

w sprawie uprawnief komisji rewizyjnej rady gminy

Komisja rewizyjna radygminy jest jedynq obowiqzkowq komisjq rady gminy.

Ustawodawca na podstawie art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzqdzie gminnym zobowiqzat radq gminy do powotania komisji rewizyjnej.
Przepis ten stanowi o charakterze kontrolnym komisji, m6wiqc, 2e rada gminy
kontrol uje dziata I no56 w6jta, gm in nych jed nostek orga n izacyjnych oraz
jednostek pomocniczych za pomocq komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna ma

r62ne uprawnienia przyznane ustawq o samorzqdzie gminny. Ot62 komisja

rewizyjna opiniuje wykonanie bud2etu oraz wystqpuje do rady gminy z

wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium w6jtowi, opiniuje
pisemny wniosek i uzasadnienie o przeprowadzeniu referendum w sprawie
odwotania w6jta z przyczyn innych ni2 nieudzielenie w6jtowi absolutorium.
Ponadto ustawa o finansach publicznych daje komisji rewizyjnej uprawnienie
dotyczqce rozpatrzenia sprawozdania finansow€go , sprawozdania z wykonania
bud2etu wraz z opiniq regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu
oraz informacjq o stanie mienia komunalnego ( art.27O ustawy o finansach
publicznych).

Zasady itryb pracy Komisji rewizyjnej zgodnie z ustawq o samorzqdzie gminnym

okre6la statut gminy. To rada gminy w statucie decyduje o tym, jakie

uprawnienia kontrolne przystugujE komisji rewizyjnej.

Rada Miejska w Kolbuszowej w statucie ustalita, i2 komisja rewizyjna kontroluje
dziata I no6i Bu rmistrza, gmin nych jed noste k orga nizacyjnych i jed nostek
pomocniczych gminy pod kqtem:

- legalno5ci- ustalenie czy dzialania kontrolowanych podmiot6w sq zgodne z

przepisami obowiqzujqcego prawa zar6wno powszechnego jak i wewnqtrznego,

- gospodarno5ci- komisja ma sprawdzicczy Srodki finansowe byty wydawane
oszczqdnie iwydajnie a naktady byly proporcjonalne do uzyskanych efekt6w,

- rzetelno5ci - sprawdzenie czy kontrolowani wypetniali swoje obowiqzki z

nale2ytq starannoSciq, sumiennie iwe wtaSciwym czasie,

- celowo6ci - sprawdzenie , czy podejmowane dziatania mieScily siq w celach

okreilonych d la fu nkcjonowa nia pod miot6w kontrolowa nych na podstawie

obowiqzujqcych prze pis6w.



Komisja rewizyjna moze przeprow adza( kontrole kompleksowe, problemowe
i sprawdzajqce. Statut okre6la zakres poszczeg6lnych rodzaj6w kontroli.
Jednak zakres konkretnej kontroli wynika z planu pracy komisji zatwierdzonej
przez radq gminy . W planie pracy komisji winien byi wskazany zakres kazdej

kontroli, ze wskazaniem czy jest to kontrola kompleksowa czy te2 problemowa.

Odpowiadajqc na pytanie Pana Radnego jakie sE uprawnienia radnego czlonka

komisji rewizyjnej , wyja6niam ,2e radny mo2e Zqdat dokument6w do wglqdu,
oglqdzin, zeznart 6wiadk6w, opinii biegtych, wyjaSnief io6wiadcze6
kontrolowanych zgodnie z zakresem kontroli.

Cato5i zagadnief zwiqzanych z kontrolami komisji rewizyjnej zawarta jest w
rozdziale Vll statutu Miasta i Gminy Kolbuszowej w treSci obecnie

obowiqzujEcej.

Przepisy ustaw w tym zakresie sq niejednoznaczne, a problemy zwiqzane z

realizowaniem uprawniefi komisji rewizyjnych sq przedmiotem badai przez

organy nadzoru i sqdy administracyjne. Na podstawie najnowszego

orzecznictwa nale2y uznai,2e sp6tki komunalne, kt6rych jedynym udziatowcem
jest gmina podlegajq kontroli komisji rewizyjnej.


