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wydania OpIDll 0 wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
nieudzielenia absolutorium W 6jtowi.
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Gminy

Brody,

Na podstawie art. 13 pkt 8, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 paidziemika 1992r. 0
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) w
zwiqzku z art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i w zwiqzku z art. 270 ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885
ze zm.) po zapoznaniu siy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brody z dnia
w sprawie nieudzielenia W 6jtowi absolutorium z tytulu wykonania
02 czerwca 2014 r.
budzetu za 2013 rok, SHad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze
1. Lidia laworska
przewodniczqca,
2. Iwona Porowska
- czlonek,
3. Marek Lewandowski - czlonek,
postanawia

wydac OpIDI~ negatywn~ 0 wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brody
w sprawie nieudzielenia absolutorium W6jtowi z tytulu wykonania budzetu za 2013
rok.
UZASADNIENIE
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brody wplynq! do tut. Izby w dniu 12
czerwca 2014 r. Komisja Rewizyjna sformulowa!a wniosek 0 nieudzielenie absolutorium
W6jtowi Gminy Brody z tytulu wykonania budzetu za 2013 rok.
Z wniosku wynika, ze Komisja Rewizyjna rozpatrzyla przed!ozone przez W6jta Gminy
Brody: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy za 2013 rok wraz
z opiniq Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 tym sprawozdaniu i informacji 0 stanie mienia.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Brodach, nie dokonala "wlasnej" oceny wykonania
budzetu za 2013 rok, uwzglydnila w opinii Uchwa!y Nr 227/2014 Skladu Orzekajqcego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze z dnia 23 kwietnia 2014 r.
Komisja Rewizyjna w opinii w sprawie wykonania budzetu Gminy Brody za 2013 rok
wskazuje na "negatywy W6jta Gminy Brody w roku budzetowym 2013", kt6re w ocenie
Sk!adu Orzekajqcego nie wiqZq siy z wykonaniem budzetu.
Norma prawna zawarta wart. 18a ust.3 ustawy 0 samorzqdzie gminnym naklada na
komisjy rewizyjnq obowiqzek dokonania oceny i wydania opinii 0 wykonaniu budzetu i w
oparciu 0 ty oceny wystqpienia do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia bqdz nieudzielenia
absolutorium organowi wykonawczemu.
Sklad Orzekajqcy stwierdza, iz Komisja Rewizyjna nie wywiqzala siy z powyzszego
obowiqzku i nie podniosla zadnego argumentu zwiqzanego bezposrednio z wykonaniem
budzetu.
Sklad Orzekajqcy wskazuje , iz w procesie oceny wykonania budzetu przez komisjy
rewizyjnq istotne jest ustalenie, jak wykonano planowany budzet, czyli jaki jest stan

zrealizowanych wydatk6w i dochod6w budzetowych w stosunku do zaplanowanych, jakie s,!
przyczyny ewentualnych rozbieznosci w tym zakresie i czy win,! za nie mozna obci,!zy6 organ
wykonawczy, czy tez byly one wynikiem obiektywnych uwarunkowan. Przy czym dokonuj,!c
oceny wykonania budzetu komisja rewizyjna winna czyni6 to w spos6b kompleksowy,
odnosz'!c si y do calosci wykonania budzetu, nie zas koncentrowa6 si y jedynie na wybranych
jego elementach, czy tez kwestiach. Taki pogl,!d reprezentuje r6wniez Wojew6dzki S,!d
Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 stycznia 2006 r. ( sygn. akt. III SA/Wa
3368/05).
Natomiast zarzuty zawarte we wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brody w
ocenie Skladu Orzekaj,!cego s,! nieprecyzyjne, nie odnosz,! si y do merytorycznej oceny
wykonania budzetu.
Bior,!c powyzsze pod uwag y, oceniaj,!c na podstawie sprawozdania W6jta Gminy
Brody pozytywnie wykonanie budzetu Gminy za 2013 rok, Sklad Orzekaj'!cy Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze nie podziela stanowiska
Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Brody zawartego w przekazanym wniosku w sprawie nieudzielenia absolutorium
W6jtowi Gminy Brody z tytulu wykonania budzetu za rok 2013.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 paidziernika
1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej uchwaly Skladu Orzekaj,!cego
przysluguje prawo odwolania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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