Elektronicznie podpisany przez:
Monika Panc
dnia 25 maja 2022 r.

Uchwała Nr 089/g280/A/IV/22
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 25 maja 2022 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 z późn. zm.) oraz
art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022
r. poz. 559 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedłożonego do zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Dąb w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Dąb
za 2021 rok,
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
1.
2.
3.

Monika Panc
Anna Patyk
Katarzyna Renke

- przewodnicząca
- członek
- członek

opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Dąb w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Dąb z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

UZASADNIENIE
W dniu 24 maja 2022 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło pismo
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Dąb znak SRG.0001.52.2022 z dnia 13
maja 2022 roku, którym przekazano wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 13
maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchy Dąb z tytułu wykonania
budżetu za 2021 r. oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Dąb za
rok 2021.
Na podstawie powyższych dokumentów Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku stwierdził, że na posiedzeniu w dniu 13 maja 2022 roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy
Suchy Dąb rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu, zapoznała się
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie
mienia komunalnego, jak również wzięła pod uwagę opinie stałych komisji Rady Gminy,
przeprowadziła również analizę wyników własnych kontroli i dokonała oceny wykonania budżetu za
2021 rok.
Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, w czteroosobowym składzie (statutowy skład
wynosi 5 osób), przy trzech głosach za i jednym głosie wstrzymującym się, przyjęła wniosek
i postanowiła wystąpić do Rady Gminy Suchy Dąb o udzielenie Wójtowi Gminy Suchy Dąb
absolutorium za 2021 rok.
Analizując wykonanie budżetu Komisja Rewizyjna stwierdziła m.in., że:
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- dochody ogółem zrealizowano w kwocie 29.827.018,51 zł, co stanowi 98,6% planu, w tym:
dochody bieżące w kwocie 24.611.304,18 zł, co stanowi 98,2% planu oraz dochody majątkowe
w wysokości 5.215.714,33 zł, co stanowi 100,2% planu,
- wydatki ogółem wykonano w kwocie 27.818.540,20 zł, co stanowi 87,3% planu, w tym: wydatki
bieżące w kwocie 23.876.642,74 zł, co stanowi 96,1% planu oraz wydatki majątkowe w wysokości
3.941.897,46 zł, co stanowi 56,1% planu,
- budżet za 2021 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 2.008.478,31 zł,
- stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2021 roku wyniósł
1.687.660,26 zł i w stosunku do stanu na koniec 2020 r. wzrósł o 0,83%,
- dług publiczny na koniec 2021 roku, obejmujący zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek oraz emisji obligacji, wyniósł 11.609.000,00 zł i stanowił 38,92 % wykonanych
dochodów ogółem.
Komisja Rewizyjna zapoznała się m.in. z: zestawieniem dochodów i wydatków według
działów klasyfikacji budżetowej, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
2021 rok, informacją o stanie długu publicznego gminy Suchy Dąb, realizacją planu przychodów
i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębie, a także przeanalizowała realizację zadań
inwestycyjnych.
W wyniku przeprowadzonych kontroli i analiz Komisja Rewizyjna sformułowała opinię
o wykonaniu budżetu za 2021 r., w której zawarła ustalenia w tym zakresie i postanowiła wystąpić
z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suchy Dąb wywiązała się z obowiązku nałożonego
na nią postanowieniami art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 270 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.
zm.). Dokonała ona bowiem analizy wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała pozytywną
opinię na powyższy temat oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta za 2021 rok. Swoją opinię
Komisja oparła na faktach ustalonych na podstawie opracowań i dokumentów sporządzonych przez
Wójta, jak również przeprowadzonych przez siebie analiz i kontroli.
Pozytywna ocena działań Wójta w zakresie realizacji budżetu uzasadnia treść wniosku
w sprawie udzielenia absolutorium.
Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Monika Panc
Przewodnicząca Składu Orzekającego
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