ODPOWIEDŹ BURMISTRZA
na decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
w sprawie wykonania budżetu za rok 2008
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej!
Panie i Panowie Radni!
Szanowni Państwo!
Absolutorium w prawie samorządowym oznacza rozliczenie organu wykonawczego
jednostki samorządu terytorialnego z wykonania jej budżetu.
Jest to zatem instytucja o ograniczonym przedmiotowo zakresie dotycząca merytorycznej
oceny wykonania budżetu jednostki samorządu dokonywanej na podstawie przedłożonego przez
organ wykonawczy sprawozdania.
Uczestnikami postępowania absolutoryjnego są burmistrz, rada gminy oraz Komisja
rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa.
Udzielenie absolutorium musi być poprzedzone rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania
budżetu. Dlatego też jest ono przedmiotem analizy Komisji Rady, wśród których szczególną rolę
odgrywa Komisja rewizyjna.
Zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym opiniuje ona wykonanie budżetu
gminy i występuje ze stosownym wnioskiem do Rady.
Głosowanie w sprawie absolutorium „nie może być efektem niezadowolenia radnego
z całokształtu działalności burmistrza, ale musi ściśle odnosić się do wykonywania budżetu gminy.
W procesie udzielenia absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak wykonano
planowany budżet, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym,
czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem
obiektywnych uwarunkowań?” Zacytowałam Państwu fragment uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z 2 czerwca 2004 r. nr 42/2004, LEX nr 1272241.
Jeżeli głosuję przeciw udzieleniu absolutorium - to jestem przeciw ogromowi pracy
wniesionej w realizację budżetu za ubiegły rok przez poszczególnych pracowników Urzędu Miasta
i Gminy oraz pracowników jednostek samorządu. Zabrzmi to absurdalnie - Szanowni Państwo - ale
w niektórych przypadkach będziemy mieli do czynienia z wyjątkowym rozdarciem: jestem przeciw
sobie i pracy, którą wykonuję na rzecz jednostki samorządowej.
Szanowni Państwo!
Dziękuję tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do zrealizowania budżetu w roku
ubiegłym:
- radnym Rady Miejskiej i sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich,
- kierownikom i dyrektorom jednostek samorządowych,
- pracownikom Urzędu Miasta i Gminy i kadrze kierowniczej - swoim współpracownikom.
Udzielenie absolutorium przez Radę jest dowodem zaufania dla Was, dla Waszej pracy...
Dziękuję też wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom Fromborka!
Burmistrz Miasta i Gminy
Krystyna Lewańska
Frombork, 30 kwietnia 2009 r.
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