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Uchwała Nr 14/Kr/2018
Składu Orzekającego Nr 8
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 23.05.2018 roku.

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubanie o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie z wykonanie budżetu gminy za 2017 rok.

Skład Orzekający Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony
Zarządzeniem Nr 11/2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
15 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania
w osobach:
Przewodniczący

-

Jan Sieklucki

Członkowie:

-

Halina Strzelecka

-

Robert Pawlicki

działając na podstawie art.13 pkt 8 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 18a
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z
późn. zm.)
pozytywnie opiniuje
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubanie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Lubanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Uzasadnienie
W dniu 22 maja 2018 roku do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół
we Włocławku wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubanie w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Wraz z przedmiotowym wnioskiem przedłożono:
- opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubanie o wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
- listę obecności i protokół z posiedzenia członków Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2018
roku,
- kserokopię uchwały nr II/3/14 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania.

Wniosek komisji rewizyjnej organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego w sprawie absolutorium, stosownie do art. 13 pkt 8 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych, podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający regionalnej izby
obrachunkowej.
W treści przesłanego wniosku Komisja Rewizyjna stwierdza, że na posiedzeniu w dniu
21 maja br. po zapoznaniu się i analizie m.in.:
• sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia
oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok,
• opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta
Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu i występuje do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy. Na czteroosobowy skład Komisji na posiedzeniu obecnych było
trzech członków Komisji, którzy głosowali za wnioskiem o udzielenie absolutorium.
Z opinii Komisji Rewizyjnej wynika, że wniosek ten został sformułowany na podstawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i sprawozdania finansowego za 2017
rok, wyników kontroli wykonania budżetu w zakresie wybranych dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów, sprawozdania z realizacji wydatków majątkowych i ważniejszych
remontów oraz dokumentów i urządzeń księgowych znajdujących się w Urzędzie Gminy.
Ocena ta odnosi się do prawidłowości wykonania dochodów i wydatków budżetowych z
wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych, zadań z zakresu administracji rządowej,
osiągniętego wyniku finansowego oraz celowości i legalności wydatkowanych środków
publicznych.
Zdaniem Składu Orzekającego wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi formalnoprawne oraz jest zgodny z ustaleniami zawartymi w sformułowanej przez Komisję opinii.
Komisja w swojej ocenie porusza się w granicach określonych obowiązującym prawem,
podnosząc tylko zagadnienia, które wiążą się bezpośrednio z wykonaniem budżetu.
Komisja po sprawdzeniu dokumentów źródłowych pod względem merytorycznym,
rachunkowo - formalnym oraz księgowym uwag nie wniosła oraz nie stwierdziła
nieprawidłowości w wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający wyraża opinię, że wniosek Komisji Rady
Gminy Lubanie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok spełnia wymogi wynikające z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia.
Przewodniczący Składu Orzekającego
Jan Sieklucki
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

