Elektronicznie podpisany przez:
Elżbieta Osińska
dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr 1/Kr/2020
Składu Orzekającego Nr 8
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 kwietnia 2020 roku.

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielgie w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok.

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony
Zarządzeniem Nr 1/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia
31 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,
w osobach:
Przewodnicząca
Członkowie:

- Elżbieta Osińska
- Karol Bednarek
- Jan Sieklucki

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
pozytywnie opiniuje
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielgie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Uzasadnienie
W dniu 17 kwietnia 2020 roku do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół
we Włocławku, przy piśmie Przewodniczącej Rady Gminy Wielgie, wpłynęła Uchwała Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Wielgie z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Wielgie za 2019 rok celem zaopiniowania.
Wraz z przedmiotowym wnioskiem przedłożono:
- opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wielgiem o wykonaniu budżetu gminy Wielgie
za 2019 rok,
- listę obecności członków komisji rewizyjnej z odbytego posiedzenia w dniu 9.04.2020 roku,
- kserokopię Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady,

-

kserokopię Uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie
wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.

W treści przesłanego wniosku Komisja Rewizyjna stwierdza, że na posiedzeniu w dniu
9 kwietnia br. po zapoznaniu się i analizie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielgie
za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu, pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu i występuje do Rady Gminy z wnioskiem
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Na pięcioosobowy 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 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 rok,
wyników kontroli wykonania budżetu jakich dokonała Komisja w ciągu roku oraz ustnych
wyjaśnień Wójta Gminy. Komisja przeanalizowała głównie zagadnienia związane z realizacją
dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dochodów i wydatków majątkowych, przychodów
i rozchodów budżetu, kwoty długu, należności wymagalnych, skutków udzielonych ulg, umorzeń
i zwolnień podatkowych. Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do sposobu wykonywania budżetu Gminy.
W ocenie Komisji, Wójt Gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się
zasadą legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.
Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający uznał, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Wielgie spełnia wymogi formalno-prawne i został oparty na ocenie wykonania budżetu,
co wynika z art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.). Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
Elżbieta Osińska

