UCHWAŁA NR CCXVI.420.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie absolutorium

Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:
1. Hanna Barańska
2. Katarzyna Korkus
3. Dawid Czesyk

- Przewodnicząca
- Członek
- Członek

pozytywnie
opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za
2017 rok.
Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym1 oraz ustawy o finansach publicznych2 komisja rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania
z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu
oraz informacji o stanie mienia, opiniuje wykonanie budżetu gminy i w terminie do dnia
15 czerwca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 15 maja 2018 r.
wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 23 maja br.
Z treści wniosku przedłożonego wraz z uzasadnieniem wynika, iż Komisja Rewizyjna
rozpatrzyła wymagane prawem dokumenty i w oparciu o wynikające z tych dokumentów dane, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2017 r. oraz wystąpiła do organu stanowiącego z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
W opinii o wykonaniu budżetu Gminy Stepnica za 2017 r. Komisja Rewizyjna podała
ogólne kwoty zaplanowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu
jednostki samorządu terytorialnego.

1
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art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.)
art. 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,
z późn. zm.)
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Ze złożonego wniosku i jego uzasadnienia wynika, że Komisja pozytywnie oceniła
wykonanie budżetu za 2017 r. i na tej podstawie sformułowała wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica absolutorium z tego tytułu. Decyzję w tej sprawie Komisja
Rewizyjna podjęła jednogłośnie w składzie pięcioosobowym.
Przedstawione okoliczności uzasadniają ocenę, iż wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium sporządzony został zgodnie z powołanymi przepisami prawa, albowiem na podstawie ustawowo określonych przesłanek i w ustawowo określonym terminie.
Powyższe stwierdzenie determinuje z kolei pozytywną opinię Składu Orzekającego
w przedmiocie przedłożonego wniosku.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w zakresie dotyczącym merytorycznej oceny wykonania
zadań budżetowych nie podlega opiniowaniu przez Izbę. Do oceny wykonania zadań uprawniony jest wyłącznie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Skład Orzekający,
jak wykazano, opiniując przedmiotowy wniosek ograniczył się do oceny prawidłowości wypracowania uzasadnienia tego wniosku przez Komisję i rozważenia, czy jego podstawę w rzeczywistości stanowią ustawowe przesłanki, czyli ocena wykonania budżetu.
W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Hanna Barańska

