UCHWAŁA NR XLI.248.Z.2018
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Koszalinie
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. Marek Dulewicz
- Przewodniczący
2. Jolanta Włodarek
- Członek
3. Bogusław Staszewski - Członek
pozytywnie
opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Koszalinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym1 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 powiatu 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 Powiatu w Koszalinie z dnia 16 maja 2018 r. został
przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie przez Przewodniczącego Rady Powiatu w dniu 17 maja br.
Z treści przedłożonego wraz z uzasadnieniem wniosku wynika, iż Komisja Rewizyjna na
posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. rozpatrzyła wspomniane wyżej, wymagane prawem dokumenty i w oparciu o wynikające z nich dane, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Koszalińskiego za rok 2017, występując jednocześnie do organu stanowiącego z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu w Koszalinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
W ocenie Komisji Rewizyjnej, Zarząd Powiatu realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie.

1

Art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn.
zm).
2
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.).

2

W sentencji wniosku i konkluzji uzasadnienia Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła
wykonanie budżetu za 2017 rok i na tej podstawie sformułowała wniosek o udzielenie Zarządowi Powiatu w Koszalinie absolutorium z tego tytułu. Decyzję w tej sprawie Komisja Rewizyjna,
w skład której wchodzi pięcioro radnych podjęła jednomyślnie.
Przedstawione okoliczności determinują ocenę, iż wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium sporządzony został zgodnie z przywołanymi przepisami prawa, na podstawie
ustawowo określonych przesłanek i w ustawowo określonym terminie. Powyższe stwierdzenie
pociąga za sobą wydanie pozytywnej opinii Składu Orzekającego w przedmiocie przedłożonego
wniosku w sprawie absolutorium.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w zakresie dotyczącym merytorycznej oceny wykonania
zadań budżetowych nie podlega opiniowaniu przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 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 tego wniosku przez Komisję i rozważenia czy jego podstawę stanowią ustawowe przesłanki, czyli ocena wykonania budżetu.
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.
Przewodniczący Składu Orzekającego
(-) Marek Dulewicz

