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z dnia 30 maja 2018 roku

U C H W A Ł A Nr 2 / 31 /2018

Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie

w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Niebylcu
o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Niebylec z tytułu wykonania
budżetu Gminy za 2017 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Anna Trałka
2. Alicja Nowosławska-Cwynar
3. Waldemar Wita lec

- przewodnicząca
- członek
- członek

po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Niebylcu z dnia 23 maja 2018 r.
o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Niebylec z tytułu wykonania budżetu gminy za
2017 rok - działając na podstawie art. 13 pkt 8, art. 19 i art. 20 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: OzU 2016, poz.
561) w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(j.t.: OzU 2017, poz. 1875)

postanawia

pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niebylec z dnia
23 maja 2018 r. o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Niebylec z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2017 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2018 r. Przewodnicząca Rady Gminy Niebylec, przy piśmie z dnia
24 maja 2018 roku, nr BR.0004.23.2018, przekazała do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niebylec z dnia 23 maja 2018 r.
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niebylec z tytułu wykonania budżetu Gminy za
2017 rok, stanowiący załącznik do uchwały Nr 2/21/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Niebylec z dnia 23 maja 2018 r. "w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy".



Do przedmiotowej uchwały dołączono:
1) Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 23 maja 2018 r.;
2) Listę obecności członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Niebylcu na posiedzeniu

w dniu 23 maja 2018 r.;
3) Uchwałę Nr 1/21/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Niebylcu z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2017 rok (opinia
stanowi załącznik do uchwały);

4) Uwierzytelnioną kserokopię uchwały l'-lr 11/3/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia
16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niebylec;

5) Uwierzytelnioną kserokopię wyciągu ze Statutu Gminy Niebylec przyjętego uchwałą
Nr XXX/141/05 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 sierpnia 2005 r. - zasady i tryb pracy
Komisji Rewizyjnej.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zapoznaniu się
z przedłożonymi dokumentami stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Niebylec
sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niebylec z tytułu
wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz odpowiednich zapisów Statutu
Gminy Niebylec, po rozpatrzeniu:
- sprawozdania finansowego Gminy Niebylec za 2017 rok,
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby

Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, zawartą w uchwale Nr 2/45/2018 z dnia 11 maja
2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Niebylec sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok,

- informacji o stanie mienia Gminy Niebylec sporządzonej na dzień 31 grudnia 2017 r.
Ponadto, Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania

planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu
za 2017 rok, sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Niebylec za rok 2017 i Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Niebylec za rok 2017.

Z przedłożonych dokumentów w postaci protokołu Nr 21/2018 posiedzenia Komisji
Rewizyjnej i listy obecności na posiedzeniu w dniu 23 maja 2018 r. tej Komisji wynika, że
w trakcie posiedzenia Skarbnik Gminy Niebylec udzielał wyczerpujących wyjaśnień
członkom Komisji, związanych z realizacją dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2017
rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Zatem, wniosek o udzielenie absolutorium został sformułowany w trybie
przewidzianym wart. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t.: OzU 2017, poz. 2077).

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wziął udział pełny 3-osobowy skład. Wszyscy
członkowie Komisji jednogłośnie głosowali za przyjęciem wniosku o udzielenie
absolutorium dla Wójta Gminy Niebylec z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niebylec jest
powiązany z treścią ustaleń zawartych w opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu Wójta
Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, stanowiącej Załącznik do uchwały
Nr 1/21/2018 Komisji Rewizyjnej z dnia 2.3 maja 2018 r. "w sprawie wyrażenia opinii
z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2017 rok" oraz ustaleń zawartych w protokole
posiedzenia tej Komisji.

Przedłożone Radzie Gminy Niebylec sprawozdanie finansowe Gminy Niebylec za
2017 rok, zgodnie z przedłożonym protokołem i dołączonymi do niego załącznikami,



będącymi elementami tego sprawozdania, stosownie do postanowień art. 270 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, obejmuje:
1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Niebylec sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.,
2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na

dzień 31 grudnia 2017 r.,
3. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień

31 grudnia 2017 r.,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.

Komisja, odnosząc się do wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, stwierdziła, że
realizacja budżetu w 2017 roku przebiegała prawidłowo, zgodnie z uchwałą budżetową
przy uwzględnieniu dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego.

Dane liczbowe ujęte w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok
są zgodne z danymi, wynikającymi ze sprawozdań budżetowych za ten rok.

Plan dochodów budżetu został wykonany w 95,74% planu, a wydatków w 92,81%
planu. Nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków w działach, rozdziałach
i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W budżecie Gminy Niebylec na 2017 rok planowano deficyt budżetu w wysokości -
1 294344,44 zł. Na koniec 2017 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie -
76 111,07 zł. W ocenie Komisji Rewizyjnej świadczy to o prawidłowym i oszczędnym
gospodarowaniu środkami publicznymi przez Wójta Gminy.

Komisja podkreśliła, że Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem
budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności w gospodarowaniu
środkami publicznymi.

Mając na uwadze treść przedłożonych opinii oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Niebylec w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niebylec z tytułu
wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, Skład Orzekający postanowił wydać opinię, jak
w sentencji.

Od powyższej uchwały służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Otrzymują:
1) Przewodniczący Rady Gminy w Niebylcu,
2) a/a.
Do wiadomości:
1) Wójt Gminy Niebylec.


