Uchwała Nr 055/g276/A/II/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 4 maja 2020 r.
Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) po rozpatrzeniu
przedłożonego do zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna w sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok;
1.

Małgorzata Kopowicz

- przewodnicząca

2.

Marian Kujawski

- członek

3.

Alicja Śrubkowska

- członek

opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Stegna z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

UZASADNIENIE
W dniu 30 kwietnia 2020 r. do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło pismo
z dnia 23 kwietnia 2020 r. o numerze ORG-RG. 0012.1.4.2020, którym przekazano:
- Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stegna za 2019 rok,
- Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna o wykonaniu budżetu Gminy Stegna za
2019 rok wraz z uzasadnieniem.
Na podstawie powyższych dokumentów Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku stwierdził, że na posiedzeniu odbytym w dniu 23 kwietnia 2020 roku Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Stegna dokonała analizy i rozpatrzyła: sprawozdanie Wójta Gminy Stegna z wykonania
budżetu za 2019 rok oraz inne sprawozdania finansowe, zapoznała się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
za 2019 rok, przeprowadziła analizę realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Stegna w 2019
roku
oraz
wzięła
pod
uwagę
przy
ocenie
wykonania
budżetu
za
2019 rok wyniki prowadzonej własnej działalności kontrolnej. Ponadto wysłuchała wyjaśnień
Skarbnika Gminy.
W wyniku powyższego Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stegna w trzyosobowym składzie w
głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy
Stegna z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
Analizując wykonanie budżetu Komisja Rewizyjna stwierdziła m in., iż:
- dochody zrealizowano w kwocie 52.626.961 zł, co stanowi 99,07% planu,
- wydatki ogółem wykonano w kwocie 54.653.944,14 zł, co stanowi 92,57% planu, w tym: wydatki
bieżące w kwocie 44.638.198,60 zł (95,12% planu) oraz wydatki majątkowe
w wysokości 10.015.745,54 zł (82,68% planu),
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- budżet za 2019 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2.026.983,15 zł.
Ponadto Komisja szczegółowo przeanalizowała zadłużenie Gminy według stanu na koniec
2019 roku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg i umorzeń
oraz zwolnień podatkowych. Komisja Rewizyjna stwierdziła również jednoznacznie, że Gmina na
dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy realizując zadania związane z wykonywaniem
budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu
środkami publicznymi.
W wyniku przeprowadzonych kontroli i analiz Komisja Rewizyjna sformułowała opinię
o wykonaniu budżetu za 2019 r., w której zawarła szereg ustaleń w tym zakresie i postanowiła
wystąpić z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stegna wywiązała się z obowiązku
nałożonego na nią postanowieniami art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Dokonała ona bowiem analizy
wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała opinię na powyższy temat oraz wniosek
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2019 rok. Swoją opinię Komisja oparła na faktach
ustalonych na podstawie opracowań i dokumentów sporządzonych przez Wójta, jak również
przeprowadzonych przez siebie kontrolach. Pozytywna ocena działań Wójta Gminy Stegna
w zakresie realizacji budżetu uzasadnia treść wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Małgorzata Kopowicz
Przewodnicząca Składu Orzekającego
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