REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OPOLU
Uchwala

Nr 155/2010

z dnia 9 kwietnia 2010 r. Skladu Orzekaja^cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
Na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z
2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z
2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 2009 r. nr 157, poz. 1241) w zwiazku z
art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzaxlzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. DzU
nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz.
1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z
2005 r. nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr
173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr
157, poz. 1241) Sklad Orzekaja^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
Arkadiusz Talik - przewodniczajcy
Aleksandra Bieniaszewska
Jan Uksik
pozytywnie

opiniuje

wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Popielow o udzielenie absolutorium Wojtowi Gminy
Popielow z wykonania budzetu gminy za 2009 rok.

Uzasadnienie
W dniu 6 kwietnia 2010 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dor^czono wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Popielow z dnia 30 marca 2010 r. wraz z uchwala^nr 1/2010 z 30
marca 2010 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wojtowi Gminy Popielow, w ktorych
tresci postanowiono pozytywnie opiniuja^c wykonanie budzetu za rok 2009 wniesc do Rady Gminy
o udzielenie absolutorium Wojtowi Gminy za rok 2009.
Jak wynika z uzasadnienia wniosku oraz tresci protokohi nr 40/2010 z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej z dnia 30 marca 2010 r., Komisja Rewizyjna dokonala w wybranym zakresie analizy i
porownania dokumentacji zrodlowej (sprawozdania roczne Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS) z
sprawozdaniem rocznym Wojta Gminy z wykonania budzetu gminy za 2009 rok stwierdzaja^c
rzetelnosc przedstawionego sprawozdania.
W ocenie Komisji przeprowadzone analizy i kontrole wykazaly, ze podejmowane przez Wojta
Gminy dzialania w celu wykonania budzetu byly prawidlowe, a kryteria rzetelnosci, legalnosci,
gospodarnosci oraz celowosci realizowanych zadan publicznych nie zostafy naruszone.
Komisja stwierdzila, iz zmiany budzetu gminy dokonywane przez Wojta nie naruszyly zakresu
upowaznienia ustawowego i wynikaja^cego z uchwafy budzetowej.
Komisja Rewizyjna wskazala, iz formuhijajc ocen§ wykonania budzetu wzi§la pod uwag§ wyniki
uprzednio dokonanych w trakcie roku 2009 kontroli w zakresie dochodow i wydatkow z tytulu oplat

i podatkow za rok 2009 oraz wykonania inwestycji ,,Budowa drog dojazdowych do gruntow rolnych
Popielow - Lipie Laski" jak rowniez zadania ,,Budowa przystankow".
W aspekcie wysokosci realizewanych kwot dochodow budzetowych Komisja odnotowala wzrost o
53% udzielonych przez Wojta umorzen z tytuhi podatkow w odniesieniu do roku poprzedniego,
niemniej przyje_to wyjasnienia Wojta Gminy oraz Skarbnika zlozone w zakresie wystapienia
przeslanek uzasadniajajcych gospodarcze i spoleczne ich udzielenie.
Komisja po przeanalizowaniu wykonania budzetu odnotowala wysoki wskaznik sci^galnosci
zaleglosci podatkowych. Dokonala rowniez analizy terminowosci odprowadzania dochodow przez
PSP w Popielowie w odniesieniu do zapisow ewidencji ksi^gowej oraz sprawozdan jednostkowych
wg stanu na 31.07.2009 r. nie stwierdzaj^c nieprawidlowosci.
Komisja Rewizyjna wskazujqc, iz podejmowane przez Wojta Gminy dzialania w celu wykonania
budzetu byly prawidlowe w glosowaniu jawnym jednoglosnie podjeja uchwal? w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Wqjtowi Gminy Popielow z wykonania budzetu gminy za 2009 rok.
W tym stanie faktycznym Sklad Orzekaja^cy stwierdza, iz ustalenia koncowe Komisji
Rewizyjnej zwiazane z zakresem czynnosci kontrolnych wykonanych przez czlonkow Komisji
Rewizyjnej stanowiajc wyraz suwerennej oceny wykonania budzetu, mogq. bye uznane za podstaw^
do wystapienia Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie Wojtowi
absolutorium.
W tym stanie Sklad Orzekaj^cy wydal opinie^ jak w sentencji.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od nimejszej
uchwafy Skladu Orzekaja^cego sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu w terminie 14 dni od dnia dor^czenia uchwaly.
Przewodnicz^cy

