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UCHWALA Nr 356/2015
SKLADU ORZEKAJ.t\CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ GORZE
z dnia 12 czerwca 2015 r.
wydania opmll 0 wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
nieudzielenia absolutorium W6jtowi.
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Gminy

Brody,

Na podstawie art. 13 pkt 8, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992r. 0
regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U . z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) w
zwi¥ku z art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.) i w zwi,!zku 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 Rewizyjncj Rady Gminy Brody z dnia
03 czerwca 2015r. w sprawie nieudzielenia W 6jtowi absolutorium z tytulu wykonania
budzetu za 2014 rok, Sklad Orzekaj'!cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze
1. Lidia Jaworska
przewodnicz,!ca,
2. Iwona Porowska
- czlonek,
3. Marek Lewandowski - czlonek,
postanawia

wydac opmHr negatywn~ 0 wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brody
w sprawie nieudzielenia absolutorium W6jtowi z tytulu wykonania budzetu za 2014
rok.
UZASADNIENIE
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brody wplyn,!l do tut. Izby w dniu 09
czerwca 2015r. Komisja Rewizyjna sformulowala wniosek 0 nieudzielenie absolutorium
W6jtowi Gminy Brody z tytulu wykonania budzetu za 2014 rok.
Sklad Orzekaj'!cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze po zapoznaniu
siy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz w oparciu 0 uchwaly Sk1adu Orzekaj,!cego Nr
196/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r. pozytywnie opiniuj,!c,! sprawozdanie z wykonania
budzetu Gminy w 2014r., nie podziela stanowiska wyrazonego w nadeslanym wniosku wraz
z opini,! dotyczq.cq. sprawozdania z wykonania budzetu .
Z wniosku wynika, ze Komisja Rewizyjna rozpatrzyla przedlozone przez W6jta Gminy
Brody: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy za 2014 rok wraz
z opini,! Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 tym sprawozdaniu i informacji 0 stanie mienia.
Z opinii wynika, ze " opiniuj,!c sprawozdanie Komisja Rewizyjna bra1a pod uwagy w
szczeg61nosci, spos6b i stopien realizacji dochod6w i wydatk6w budzetowych planowanych i
zrealizowanych" .
Zgodnie z art. 18a ust.3 ustawy 0 samorz,!dzie gminnym - komisja rewizyjna opiniuje
wykonanie budzetu i wystypuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia bq.di
nieudzielenia absolutorium w6jtowi.
Zdaniem Skladu Orzekaj,!cego Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Brodach mimo,
zapisu w opinii cytowanego wyzej, nie dokonala calosciowej oceny wykonania budzetu za
2014 rok, odnios1a siy tylko do jego fragment6w, wnosz'!c nastypuj,!ce uwagl.
Mianowicie zakwestionowano :

l.dz. 851 (Przeciwdzialanie alkoholizmowi) zakup dekoracji swietlnych i bombek na kwoty
4.966,74 zl , zdaniem Komisji jest to naruszenie § 11 ustawy 0 finansach publicznych;
2. dzia1 750 (Administracja publiczna ) - remont budynku Urzydu Gminy - przekroczenie
planu budzetu 0 kwoty 570.000 zl, ktorej nie by10 w budzecie i skutkowa1o zaci'lgniyciem
kredytu. Zdaniem Komisji jest to naruszenie ustawy 0 finansach publicznych i ustawy 0
zam6wieniach publicznych;
3.dzia1 710 (Dzia1alnosc us1ugowa)- plan zagospodarowania przestrzennego - nie wykonano
zadania studium uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego w kwocie 260.000 zl;
4. W6jt Gminy Brody nie przyj'll dotacji z Urzydll Marsza1kowskiego na wykonanie studium
uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego Gminy w kwocie 150.000 z1.
Odnosnie pkt 1 Sk1ad Orzekaj'lcy nie podziela tego zarzutu, gdyz wydatki z tego tytu1u
(organizacja wigilii ) wynika1y z Gminnego Programu Rozwi'lzywania Problemow
Alkoholowych i w zwi'lzku z tym zosta1y zaplanowane i wykonane w budzecie w 2014 roku.
Drugi zarzut rowniez nie jest zasadny , gdyz w dz. 750 , rozdz. 75023 plan wydatk6w
inwestycyjnych na remont budynku nie zostaJ przekroczony. Wydatki z tego tytu1u zostaly
zaplanowane w budzecie Gminy. Zaci'lgniycie krCdytll na ten cel przez organ stanowi'lcy
(uchwa1a nr XLII1312114 z dnia 13 listopada 2014r.) nast'lpi1o w granicach obowi'lzuj'lcych
przepisow prawa w tym zakresie.
Wydatek zaplanowany ( trzecia uwaga) w dz. 710 - Plany zagospodarowania przestrzennego
przy planie 292.000 zl, zosta1 wykonany w k\\"ocie 22.732,96 zl, co stanowi 7,8 % planu , nie
moze to miec jednak wp1ywu na ogoln,! pozytywn,! oceny wykonania budZetu.
Sk1ad Orzekaj'!cy nie ma podstaw prawnych do oceny nie przyjycia przez W6jta Gminy Brody
na wykonanie studium uwarunkowan
dotacji z Urzydu Marsza1kowskiego
zagospodarowania przestrzennego, wykracza to poza kryterium zgodnosci z prawem.
Ponadto Sklad Orzekajqcy podkrdla, iz podnoszone przez Komisjy Rewizyjn'l w opinii nie
wykonanie uchwaly Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie sporz,!dzenia
studium uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego nie wiq.ze siy bezposrednio z
wykonaniem budzetu za 2014 rok .
Sk1ad Orzekaj'lcy wskazuje , iz w procesie oceny wykonania budzetu przez komisjy
rewizyjn'l istotne jest ustalenie, jak wykonano planowany budzet, czyli jaki jest stan
zrealizowanych wydatk6w i dochodow budzetowych w StOSUnkll do zaplanowanych, jakie S'l
przyczyny ewentualnych rozbieznosci w tym zakresie i czy win,! za nie mozna obciC:}zyc organ
wykonawczy, czy tez byly one wynikiem obiektywnych llwarunkowan. Przy czym dokonuj'lc
oceny wykonania budzetu komisja rewizyjna winna czynic to w sposob kompleksowy (ca1osc
dochod6w, wydatkow, przychodow, rozchod6w, wskaznik6w wynikaj'lcych z art. 242 i art.
243 ustawy 0 finansach publicznych) odnosz'!c siy do ca10sci wykonania budzetu, nie zas
koncentrowac siy jedynie na wybranych jego elementach, czy tez kwestiach. Taki pogl'ld
reprezentuje r6wniez Wojewodzki S,!d Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18
stycznia 2006 r. ( sygn. akt. III SA/Wa 3368/05), ktory w swoim orzeczeniu podnosi to, iz
komisja rewizyjna dokonuj'lc oceny wykonania budzetu powinna czynic to w spos6b
kompleksowy, odnoszC:}c siy do ca10sci wykonania budzetu, nie zas koncentrowac si y jedynie
na wybranych jego elementach, czy tez kwestiach.
BiorC:}c powyzsze pod uwagy, oceniaj'lc na podstawie sprawozdania W6jta Gminy
Brody pozytywnie wykonanie budzetu Gminy za 2014 rok, Sk1ad Orzekaj'lcy Regionalnej
Komisji Rewizyjnej Rady
Izby Obrachunkowej w Zielonej G6rze nie podziela stanowiska
Gminy Brody zawartego w przekazanym wniosku w sprawie nieudzielenia absolutorium
W6jtowi Gminy Brody z tytu1u wykonania budzetu za rok 2014.

,

..
Zgodnie z art. 20 ust.
ustawy z dnia 7 pazdziernika
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.

przeWOdnicz~~ti:1U Orzekaj~cego
Lidia ~rSka

