Elektronicznie podpisany przez:
HALINA STRZELECKA
dnia 28 maja 2019 r.

Uchwała Nr 12 /Kr/ 2019
Składu Orzekającego Nr 9
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radziejów
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radziejów za 2018 rok.
Działając na podstawie art.13 pkt. 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.)
w związku z art. 18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2019 r., poz. 506), a także zarządzenia Nr 18/2018 z dnia 1 października 2018 r. Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyznaczenia składów orzekających
i zakresu ich działania,
Skład Orzekający Nr 9 w osobach :
Przewodnicząca:
Halina Strzelecka – Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy,
Członkowie :
Elżbieta Osińska - Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy,
Jan Sieklucki
- Członek Kolegium RIO w Bydgoszczy

postanowił :
zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radziejów w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radziejów za 2018 rok.

Uzasadnienie
Zapis art. 18 a ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) nakłada na komisję rewizyjną obowiązek dokonania oceny
i wydania opinii o wykonaniu budżetu gminy i w oparciu o tę ocenę, wystąpienia do rady gminy
z wnioskiem w sprawie absolutorium dla wójta (prezydenta, burmistrza, zarządu związku).
Z kolei w myśl przepisów art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 - dalej ufp), komisja rewizyjna organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie
z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz
informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 (informacja o stanie majątkowym jednostki).
Przewodnicząca Rady Miasta Radziejów przesłała do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku Uchwałę Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

Radziejów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta Radziejów za 2018 rok. Do uchwały dołączona została kserokopia Uchwały
Nr I/3/2018 Rady Miasta Radziejów z 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Komisji
Rewizyjnej, opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radziejów o wykonaniu budżetu Miasta
Radziejów za 2018 rok oraz kserokopia listy obecności na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
w dniu 21 maja 2019 roku.
Z posiadanych dokumentów wynika, że sformułowanie przez Komisję Rewizyjną
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta poprzedzone było analizą i oceną
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia miasta,
rocznych sprawozdań finansowych, a także po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok. Komisja Rewizyjna
przeanalizowała m. in. realizację dochodów ( w tym dochodów z podatków lokalnych)
i wydatków budżetowych, dokonała oceny stanu zobowiązań budżetowych.
Komisja w swojej ocenie poruszała się w granicach określonych obowiązującym
prawem, podnosząc tylko te zagadnienia, które wiążą się bezpośrednio z wykonaniem budżetu
Miasta.
W ocenie Komisji budżet Miasta Radziejów w 2018 roku realizowany był prawidłowo,
w związku z powyższym Komisja Rewizyjna zawnioskowała do Rady Miasta Radziejów
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radziejów za 2018 rok. Stanowisko Komisji
zostało podjęte jednogłośnie (5 głosów za udzieleniem absolutorium, 0 głosów wstrzymujących
się, 0 głosów przeciwko udzieleniu absolutorium) .
Skład Orzekający uznał, że przedstawiony wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi
formalne oraz prawne i postanowił jak w sentencji uchwały.
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty
jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Halina Strzelecka
Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

