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Uchwała Nr 14/Kr/ 2018
Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo 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:
Członkowie :

Halina Strzelecka
Robert Pawlicki
Jan Sieklucki

- Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy
- Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy
- Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy

postanowił :
zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo za 2017 rok.
Uzasadnienie

Przy piśmie z dnia 24 maja 2018 roku znak PRG.0004.9.2018 Przewodniczący Rady
Gminy Bądkowo przesłał tutejszej Izbie uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo
z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bądkowo
za 2017 rok, opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Bądkowo
za 2017 rok, kserokopię uchwały Rady Gminy Bądkowo Nr II/3/2014 z dnia 16 grudnia 2014
r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji rady gminy i członków komisji rady.
Z przedstawionych powyżej dokumentów wynika, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy
Bądkowo po zapoznaniu się z:
- uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii
o sprawozdaniu Gminy Bądkowo z wykonania budżetu za 2017 rok,
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2017 rok,

- sprawozdaniem finansowym,
- informacją o stanie mienia Gminy
oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2017 rok.
Komisja dokonała analizy realizacji dochodów i wydatków budżetu w tym wydatków
inwestycyjnych. Oceniając wykonanie budżetu Komisja odniosła się do zmian budżetu które
dokonywane były w 2017 roku, skutków obniżenia górnych stawek podatków, ulg, umorzeń
i odroczeń podatków. Dokonała oceny stanu zadłużenia Gminy.
Komisja w swojej ocenie poruszała się w granicach określonych obowiązującym prawem,
podnosząc tylko te zagadnienia, które wiążą się bezpośrednio z wykonaniem budżetu Gminy.
W treści sentencji uchwały Komisja wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu
Gminy oraz wyartykułowała wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Bądkowo absolutorium za
2017 rok. Decyzję w tej sprawie Komisja Rewizyjna podjęła w głosowaniu jawnym stosunkiem
5 głosów „za udzieleniem absolutorium”.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający uznał, że Komisja Rewizyjna Rady
Gminy Bądkowo formułując wniosek absolutoryjny uwzględniła zarówno przesłanki
merytoryczne jak również przesłanki formalno-prawne wynikające z postanowień art. 270 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077
z późn. zm.).
Mając na względzie powyższe Skład Orzekający postanowił 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

