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Uchwała Nr 057/g239/A/III/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 5 maja 2020 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) po rozpatrzeniu 
przedłożonego do zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Liniewo w sprawie: 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Liniewo za 2019 rok,

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:

1. Alicja Śrubkowska - przewodnicząca
2. Anna Patyk - członek
3. Monika Panc - członek

opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Liniewo w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Liniewo z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

U Z A S A D N I E N I E

W dniu  30 kwietnia 2020 r. wpłynęło pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Liniewo, którym przekazano uchwałę Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Liniewo 
z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Liniewo 
wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Liniewo za 2019 rok stanowiącą 
załącznik tej uchwały oraz protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 21,22 i 23 kwietnia 
2020 roku.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Liniewie po 
rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o jego wykonaniu, informacji o stanie 
mienia komunalnego oraz wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Gminy, wniosek w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy przyjęła jednogłośnie - w trzyosobowym składzie.

Komisja ustaliła, iż budżet po stronie dochodów został wykonany kwocie 26.710.173,20 zł, co 
stanowi 96,05% planu, zaś wydatki wykonano w kwocie 30.242.066,67 zł, co stanowi 93,95% 
w stosunku do planu. Komisja szczegółowo przeanalizowała realizację zadań inwestycyjnych oraz 
realizację wydatków bieżących w 2019 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, 
odnosząc się szczegółowo do wykonania kwotowego i procentowego w stosunku do planu. Ponadto 
dokonała analizy zadłużenia Gminy na koniec 2019 roku, które wyniosło 6.612.240 zł. Komisja 
odniosła się też do skutków udzielonych ulg i zwolnień, wystawionych upomnień oraz decyzji 
o odroczeniu i rozłożeniu na raty jak też decyzji o umorzeniu płatności podatkowych. 

Komisja również przeprowadziła analizę: zakresu wydatków przeznaczonych na oświatę, 
gospodarki odpadami komunalnymi oraz sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy. 
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 Na podstawie powyższego Komisja Rewizyjna sformułowała opinię o wykonaniu budżetu za 
2019 r., w której zawarła szereg ustaleń w tym zakresie i postanowiła wystąpić z wnioskiem 
o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

 W ocenie Komisji Wójt przy realizacji wszystkich zadań związanych z wykonywaniem 
budżetu kierował się zasadą legalności, celowości i rzetelności w gospodarowaniu środkami 
publicznymi. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Gdańsku uznał, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Liniewo wywiązała się z obowiązku 
nałożonego na nią postanowieniami art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z pózn. zm.), bowiem 
zgodnie z prawem rozpatrzyła: sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liniewo, sprawozdania 
finansowe za 2019 r., informację o stanie mienia komunalnego, zapoznała się z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Liniewo za 2019 r. i przyjęła 
wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium, którego treść wynika z oceny wykonania 
budżetu.

Pozytywna ocena działań Wójta w zakresie realizacji budżetu, dokonana przy uwzględnieniu 
kryterium legalności, celowości i gospodarności, uzasadnia treść wniosku w sprawie udzielenia 
absolutorium.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Alicja Śrubkowska

Przewodnicząca Składu Orzekającego
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DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Typ dokumentu Opinia

Tytuł dokumentu
opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Liniewo w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Liniewo z tytułu wykonania 
budżetu za 2019 rok.

Sygnatura 057/g239/A/III/20

Data dokumentu 2020-05-05

Data złożenia podpisu 2020-05-05 16:18:30

Osoba podpisująca Alicja Śrubkowska

Wystawca certyfikatu
2.5.4.97=#0C10564154504C2D35313730333539343538, CN=Certum QCA 
2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL

Identyfikator 
dokumentu

CFEF67E9-92F8-454E-9CA5-55993A097254

 


