
REGIOł\A:M:Z3A C6"-~CHUNKOWA
2S.52C K'e.:e ul. Targowa 18

leI. 41.368.11.22 do 2S
Regon:290339370 )

SO-O131/53f\~4lQ617

Urząd Gminy w Imielnie
o l _~

i I 2017 -05- 3 O I "
~ • __ 0__ _ 5

LOZ/118tlOl}

Kielce, 29 maja 20 I7 r.

Pan
Jan Grzelec
Przewodniczący Rady Gminy
w Imielnie

W załączeniu przekazuję uchwałę Nr 53/2017 I Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium.
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Uchwała Nr 53/2017
l Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący - Joanna Marczewska
Członkowie: - Wojciech Czerw

- Ireneusz Piasecki

na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjedn. Dz. U. z 2016 poz. 561) po zbadaniu w dniu 29
maja 2017 r. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Imielnie w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Imielno postanowił:

zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
za2016rok

Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Imielno w dniu 24 maja 2017 roku sporządzi la wniosek w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Imielno za 2016 rok. Wniosek Komisji zostal
skierowany do Rady Gminy w terminie określonym wart. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późno zm.).
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu:
- sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z 0Pll1lą regionalnej izby
obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu,
- informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu Gminy Imielno za 2016 i sformułowała wniosek w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok. Komisja w opinii dotyczącej
wykonania budżetu gminy Imielno za 2016 rok pomyłkowo stwierdzi la: "Kwota długu na koniec
2015 roku wynosiła 5.095.000,00 zł". Należy wskazać, że rozpatrywane i opiniowanc było
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 (co wynika z opinii Komisji i z wniosku Komisji)
a kwota długu na koniec 2016 roku wyniosła 5.097.206,37 zł. Wniosek o udzielenie absolutorium
zostal przyjęty w głosowaniu jawnym przez dwóch członków Komisji.
Skład Orzekający biorąc powyższe pod uwagę uznał, że Komisja po zapoznaniu się z dokumentami
określonymi wart. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zaopiniowała wykonanie budżetu i
wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z
tytułu wykonania budżetu w 2016 roku. Spełnione zostały wymogi art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekstjedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm).

Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. I ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej 0PIl111
służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od
daty doręczenia uchwały Składu Orzekającego.
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