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z dnia 28 maja 2012 r. Skladu Orzekajacego
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; 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; z 2010
r. nr 238, poz. 1578; z 2011 r. DzU nr 240, poz. 1429) w zwiazku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz^dzie 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, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, nr 40, poz.
230; z 2011 r. nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 21, poz. 113, nr 217, poz. 1281, nr 149,
poz. 887) Sklad Orzekaj^cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:
Grzegorz Czarnocki - przewodnicz^cy,
Jan Bryczek,
Arkadiusz lalik _

_.

pozytywnie opiniuje
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Popielow o udzielenie absolutorium Wqjtowi
Gminy z wykonania budzetu gminy za 2011 rok.

Uzasadnienie
W dniu 14 maja 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doreczono
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Popielow z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Wqjtowi Gminy z wykonania budzetu gminy za 2011 r.
Jak wynika z tresci wniosku, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Popielow :
- pozytywnie zaopiniowala wykonanie przez Wqjta Gminy budzetu Gminy Popielow za 2011
r,
- postanowila wystajiic z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie Wqjtowi Gminy
absolutorium z tytutu wykonania budzetu za 2011 rok.
Wraz z przedmiotowym wnioskiem przedlozono m.in:
- protokol z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2012 roku wraz z list^ obecnosci,
- uchwal? nr 1/3/2006 Rady Gminy Popielow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powolania
Komisji Rewizyjnej,
- wyci^g ze Statutu Gminy Popielow.
Wniosek Komisji Rewizyjnej organu stanowi^cego jednostki samorzadu terytorialnego
w sprawie absolutorium, stosownie do art. 13 pkt 8 ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych, podlega
Obrachunkowej.

zaopiniowaniu przez

Sklad

Orzekajacy

Regionalnej Izby

Jak wynika z przedlozonej dokumentacji, Komisja Rewizyjna rozpatrzyla sprawozdanie
finansowe, sprawozdanie z wykonania budzetu wraz z opini^ Regionalnej Izby Obrachunkowej
o tym sprawozdaniu, oraz informacje^ o stanie mienia komunalnego, o ktorej mowa w art. 267
ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, spelniaj^c tym samym wymog z art. 270 ust. 2
ustawy o finansach publicznych. Komisja Rewizyjna w wyniku dokonanych kontroli i analiz,
pozytywnie ocenila wykonanie budzetu za 2011 r.
W tym stanie faktycznym Sklad Orzekajacy stwierdza, iz ustalenia koncowe Komisji
Rewizyjnej zwiazane z zakresem czynnosci kontrolnych wykonanych przez czlonkow Komisji
Rewizyjnej, jak rowniez z rozpatrzeniem wymaganych przepisami prawa sprawozdan i
informacji, stanowi^c wyraz suwerennej oceny wykonania budzetu moga^ bye uznane za
podstaw^ wystajpienia Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie Wqjtowi
Gminy absolutorium.
W tym stanie Sklad Orzekajacy wydal opini§ jak w sentencji.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od
niniejszej uchwaly Skladu Orzekaj^cego sluzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly.

Przewodnicz^cy
Skladu Orzekaj^cego.
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