Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Kopowicz
dnia 11 maja 2022 r.

Uchwała Nr 066/z120/A/II/22
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 11 maja 2022 r.
Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) oraz
art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022
r. poz. 559 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedłożonego do zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Związku Gmin Wierzyca w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za
2021 rok,
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
1.
2.
3.

Małgorzata Kopowicz
Angelika Nejmant
Monika Panc

- przewodnicząca
- członek
- członek

opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Wierzyca w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
UZASADNIENIE
W dniu 10 maja 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło pismo
z dnia 10 maja 2022 r., którym przekazano następujące dokumenty:
- Wniosek Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Wierzyca w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Związku Gmin Wierzyca za rok 2021 z tytułu wykonania budżetu,
- Opinię Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Wierzyca o wykonaniu budżetu za 2021 rok wraz
z uzasadnieniem,
- Wyciąg z Protokołu Nr XIII/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Wierzyca
z dnia 5 maja 2022 r.
Na podstawie powyższych dokumentów Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku stwierdził, że Komisja Rewizyjna dokonała analizy i rozpatrzyła: sprawozdanie roczne
z wykonania
budżetu
związku
za
2021
rok,
sprawozdania
finansowe
za
2021 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2021 rok, informację o stanie mienia komunalnego związku oraz wzięła pod
uwagę przy ocenie wykonania budżetu za 2021 rok własne ustalenia kontrolne. Ponadto Komisja
wysłuchała wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu oraz Głównej Księgowej.
W wyniku powyższego Komisja Rewizyjna w trzyosobowym składzie, jednogłośnie, przyjęła
wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Gmin Wierzyca z tytułu wykonania budżetu
za 2021 rok.
Analizując wykonanie budżetu Komisja Rewizyjna stwierdziła m.in., iż:
- dochody budżetu ogółem zrealizowano w kwocie 26.771.700,05 zł, co stanowi 95,75% planu,
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- wydatki budżetu ogółem zrealizowano w kwocie 26.289.823,44 zł, co stanowi 94,01% planu,
- budżet związku na koniec 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 481.876,61 zł.
Ponadto, w uzasadnieniu swojej opinii, Komisja Rewizyjna między innymi stwierdziła, iż
związek w 2021 roku nie zaciągał pożyczek i kredytów oraz nie posiadał na dzień 31 grudnia
2021 roku zobowiązań wymagalnych. Dodatkowo Komisja Rewizyjna, biorąc pod uwagę wykonanie
budżetu po stronie dochodów i wydatków, nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w jego
realizacji. Komisja przedstawiła także informację o należnościach i zobowiązaniach związku. Jak
wynika z przedłożonych dokumentów, Komisja Rewizyjna szczegółowo analizowała również bilans
z wykonania budżetu związku i nie wniosła uwag. Podkreśliła także, że sprawozdanie finansowe
zostało sporządzone zgodnie z wymogami prawa. W podsumowaniu swojej opinii Komisja
jednoznacznie podkreśliła, że nie wnosi uwag do zaprezentowanego sprawozdania z wykonania
budżetu. Ponadto Komisja stwierdziła, że Zarząd Związku, realizując zadania związane
z wykonywaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności
w gospodarowaniu środkami publicznymi. Jednocześnie podkreśliła, że Zarząd Związku dbał
o pozyskiwanie dochodów budżetu, a wydatki były realizowane oszczędnie i celowo.
W wyniku przeprowadzonych własnych ustaleń kontrolnych i analiz Komisja Rewizyjna
sformułowała opinię o wykonaniu budżetu za 2021 rok, w której zawarła szereg pozytywnych ustaleń
w tym zakresie i postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Związku absolutorium
z tytułu wykonania budżetu.
Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
stwierdził, że Komisja Rewizyjna Związku Gmin Wierzyca wywiązała się z obowiązku nałożonego
na nią postanowieniami art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 270 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.
zm.). Dokonała ona bowiem analizy wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała opinię na
powyższy temat oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku za 2021 rok. Swoją
opinię Komisja Rewizyjna oparła na faktach ustalonych na podstawie opracowań i dokumentów, jak
również przeprowadzonych przez siebie ustaleń z działalności kontrolnej.
Pozytywna ocena działań Zarządu Związku w zakresie realizacji budżetu uzasadnia treść
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Małgorzata Kopowicz
Przewodnicząca Składu Orzekającego
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