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Uchwała 10 /Kr / 2018
Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osięciny
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok.

Działając na podstawie art.13 pkt. 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561)

w związku

z art. 18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 z późn. zm.), a także zarządzenia Nr 11/2018 z dnia 15 maja 2018 r. Prezesa
Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyznaczenia składów

orzekających i zakresu ich działania.
Skład Orzekający Nr 9 w osobach :
Przewodnicząca:

Halina Strzelecka

- Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy,

Członkowie :

Robert Pawlicki

- Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy ,

Jan Sieklucki

- Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy,

postanowił :
zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osięciny w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.
Uzasadnienie
Przewodniczący Rady Gminy Osięciny przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osięciny
z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Osięciny za 2017 rok. Do uchwały dołączona została opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Osięciny o wykonaniu budżetu Gminy Osięciny za 2017 rok oraz kserokopia uchwały Nr
VIII/69/2015 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Osięcinach.

W przedmiotowej uchwale Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Z posiadanych dokumentów wynika, że sformułowanie przez Komisję Rewizyjną
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy poprzedzone było analizą i oceną
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. oraz rocznych sprawozdań
finansowych.

Komisja przeanalizowała realizację dochodów i wydatków budżetowych.

Dokonała oceny stanu zobowiązań budżetowych.
szczegółowej kontroli między innymi,

Ponadto Komisja Rewizyjna poddała

wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

stopień realizacji zaplanowanych inwestycji gminnych, wydatki poniesione na Ochotnicze
Straże Pożarne, ściągalność podatków i opłat lokalnych oraz prawidłowość postępowania w
procedurach

przetargowych.

W

badanych

zagadnieniach

Komisja

nie

stwierdziła

nieprawidłowości.
Komisja w swojej ocenie poruszała się w granicach określonych obowiązującym
prawem, podnosząc tylko zagadnienia, które wiążą się bezpośrednio z wykonaniem budżetu
Gminy.
W ocenie Komisji budżet Gminy Osięciny w 2017 roku realizowany był prawidłowo oraz
zgodnie z zasadami celowości, legalności i rzetelności w gospodarowaniu środkami
publicznymi. Komisja Rewizyjna zawnioskowała do Rady Gminy o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy za 2017 rok. Stanowisko Komisji zostało podjęte jednogłośnie (4 głosami za
udzieleniem absolutorium, 0 głosów wstrzymujących się, 0 głosów przeciwko udzieleniu
absolutorium) .
Skład Orzekający biorąc powyższe pod uwagę uznał, że spełnione zostały wymogi
określone w art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. ) w związku z tym wyraża opinię, że wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Osięciny o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania
budżetu za 2017 rok jest zasadny i zgodny z prawem.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia postanowiono jak w sentencji uchwały.
Od opinii zawartej w niniejszej uchwale przysługuje prawo wniesienia odwołania do pełnego składu
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 35,

w terminie 14 dni od

daty jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Halina Strzelecka
Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

