Uchwała Nr 060/g328/A/III/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 19 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 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Czarnej Wodzie w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czarnej Wody 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 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Czarnej Wodzie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czarnej Wody z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok.

UZASADNIENIE
W dniu 14 maja 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło pismo
Nr OR.0004.2.2020 z dnia 6 maja 2020 r. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie,
którym przekazano wniosek Komisji Rewizyjnej w Czarnej Wodzie w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Czarnej Wody absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Czarna Woda za 2019
rok wraz z uzasadnieniem.
Na podstawie powyższego dokumentu Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku stwierdził, że na posiedzeniach w dniach: 10 marca i 6 maja 2020 r. Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie na podstawie analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2019
rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, informacji o stanie mienia
komunalnego, sprawozdań finansowych (bilansu z wykonania budżetu, bilansu jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian w funduszu
jednostki), dokonała oceny wykonania budżetu za 2019 rok.
W wyniku powyższego Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
w czteroosobowym składzie (statutowy skład członków Komisji Rewizyjnej wynosi 5 osób),
jednogłośnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czarnej Wody z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
Analizując wykonanie budżetu Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż:
- dochody zrealizowano w 98,67% planu, w tym: dochody bieżące w kwocie 16.380.909,59 zł
(100,83% planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 1.074.463,80 zł (60,30% planu),
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- wykonane wydatki ogółem wynoszą 17.303.956,16 zł i stanowią 87,27% planu, wykonane
wydatki inwestycyjne wyniosły 2.277.401,45 zł i stanowią 60,30% planu,
- budżet 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 151.417,23 zł.
Komisja ustaliła przyczyny niewykonania dochodów majątkowych. Ponadto dokonała analizy
wybranych zadań inwestycyjnych, wypracowując w tym zakresie własne wnioski.
W ocenie Komisji zadania bieżące w 2019 roku zostały zrealizowane w całości, a niższe
wykonanie planu wydatków wynika z prowadzenia oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.
W wyniku przeprowadzonych analiz 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 Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
stwierdził, że Komisja Rewizyjna Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie wywiązała
się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniami art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
Dokonała ona bowiem analizy wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała opinię na
powyższy temat oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2019 rok. Swoją opinię
Komisja oparła na faktach ustalonych na podstawie opracowań i dokumentów sporządzonych przez
Burmistrza jak również przeprowadzonych przez siebie kontrolach.
Pozytywna ocena działań Burmistrza 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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