UCHWAŁA NR LXXIV.304.Z.2019
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryficach
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, ze zm.) Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w osobach:
1. Marek Dulewicz
2. Jolanta Włodarek
3. Marcin Binaś

- Przewodniczący
- Członek
- Członek
pozytywnie

opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryficach w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu w Gryficach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
Uzasadnienie
Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryficach działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511) przesłała do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryficach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w
Gryficach z wykonania budżetu Powiatu za 2018 r. Wniosek wpłynął do Izby w dniu 17czerwca
2019 r.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przeanalizował powyższy wniosek zawierający w uzasadnieniu opinię (analizę) Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w
Gryficach o wykonaniu budżetu Powiatu za 2018 r. Ponadto Skład Orzekający zapoznał się z nadesłanymi przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w odrębnym trybie sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych oraz zaopiniował sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2018 r. Sprawozdanie Skład Orzekający ocenił pozytywnie.
Z nadesłanego wniosku i przedstawionej w nim analizy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Gryficach wynika, że Komisja Rewizyjna zgodnie z wymogiem art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) rozpatrzyła (poddała
analizie) sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego,
sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu wraz z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia Powiatu. Ponadto poddała analizie związane z budżetem: uchwały Rady Powiatu, protokoły posiedzeń Zarządu, uchwały Zarządu, wybrane audyty wewnętrzne oraz wysłuchała wyjaśnień i informacji zło-
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żonych przez Starostę, Wicestarostę, Skarbnika, Sekretarza Powiatu i innych pracowników Powiatu. Komisja w uzasadnieniu wniosku wniosła szereg uwag do przedłożonych przez Zarząd Powiatu dokumentów. Zakres wniesionych uwag jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi zagadnienia związane celowością i gospodarnością wydatkowania środków publicznych.
Komisja Rewizyjna stwierdziła ponadto, że nie wyczerpała wszystkich niezbędnych kierunków kontroli jakie należało wykonać do pełnej oceny sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2018 r. stwierdzając przy tym, że w ocenie Komisji działania Zarządu Powiatu, szczególnie oceniane pod kątem gospodarności, celowości, dopuszczania do marnotrawstwa, całkowitej uznaniowości bez określonych zasad wykorzystania środków finansowych i mienia powiatu do celów nie związanych z zadaniami powiatu, ale także stopnia realizacji budżetu
nie zasługują na udzielenie absolutorium.
W sentencji wniosku i konkluzji uzasadnienia Komisja wskazała, iż biorąc pod uwagę, że
ocena budżetu za 2018 r. dotyczy Zarządu Powiatu, który funkcjonował do dnia 23.11.2018 r.
należy stwierdzić, że trudno przypisywać odpowiedzialność obecnemu organowi, który w żaden
sposób nie przyczynił się do stwierdzonych nieprawidłowości i w tym stanie rzeczy postanowiła
wystąpić do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenia absolutorium za 2018 r. licząc, że Zarząd
Powiatu wyciągnie właściwe wnioski z przedstawionego materiału.
Decyzję w tej sprawie Komisja Rewizyjna podjęła pięcioma głosami „za”, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących się w obecności pięciu członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
Przedstawione okoliczności uzasadniają 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 determinuje z kolei pozytywną opinię Składu Orzekającego w przedmiocie przedłożonego wniosku.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej podkreśla, że wniosek Komisji Rewizyjnej w zakresie dotyczącym merytorycznej oceny wykonania zadań budżetowych nie podlega
opiniowaniu. 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

