
Uchwała  Nr 10/Kr/2020
Składu Orzekającego Nr 7

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z  dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Lubanie w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie za 2019 rok

Skład Orzekający Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony 
Zarządzeniem Nr 6/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 
30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających  i zakresu ich działania 
w osobach:

Przewodniczący       - Karol Bednarek 

Członkowie:            - Jan Sieklucki 
                                 - Halina Strzelecka

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 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 18a ust.3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

postanowił:

zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubanie w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie za 2019 rok.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 25 maja 2020 roku do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół  we 
Włocławku wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubanie z dnia 21 maja 2020 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie za 2019 rok celem zaopiniowania.

Wraz z przedmiotowym wnioskiem przedłożono kserokopię Uchwały Nr I/6/2018 Rady 
Gminy Lubanie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji 
Rady Gminy oraz kserokopię Uchwały Nr I/7/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 21 listopada 2018 
r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.



W treści przesłanego wniosku Komisja Rewizyjna stwierdza, że na posiedzeniu w dniu 
21 maja br. po zapoznaniu się i analizie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 
2019 rok wraz z informacją o stanie mienia pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu 
i występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie. Komisja wydała 
stanowisko na podstawie kryteriów związanych bezpośrednio z oceną wykonania budżetu Gminy  
za rok sprawozdawczy. Komisja Rewizyjna przeanalizowała m. in.  realizację dochodów 
i wydatków budżetowych, działalności inwestycyjnej, uzyskanego wyniku finansowego, stanu 
mienia komunalnego oraz sprawozdań finansowych. Uchwała Komisji została podjęta jednogłośnie 
(4 głosów za udzieleniem absolutorium, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciwko 
udzieleniu absolutorium) .

Skład Orzekający uznał, że przedstawiony wniosek Komisji Rewizyjnej  spełnia wymogi  
formalne oraz prawne i postanowił jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Karol Bednarek

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
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