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Uchwała Nr 13/Kr/2020
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie:

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza za 2019 r.

Działając na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137)
w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz Zarządzenia Nr 6/2020 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia składów
orzekających i zakresu ich działania,
Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodniczący:
Członkowie:

Andrzej Tatkowski
Krzysztof Olczak
Dariusz Trzciński

zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z wykonania budżetu za
2019 r.

Uzasadnienie
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), pismem
RM.0004.53.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie udzielenia
absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.
Wniosek wpłynął do Izby w dniu 1 czerwca 2020 r.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przeanalizował
powyższy wniosek oraz dołączone do niego dokumenty, tj. opinię Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Mroczy z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu
Gminy Mrocza za 2019 r.
Przy opiniowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej uwzględniono również uchwały:
Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej oraz Nr II/8/2018 rady Miejskiej w mroczy w sprawie potwierdzenia wyboru
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Ponadto, Skład Orzekający zapoznał się z nadesłanymi przez Zastępcę Burmistrza Miasta
i Gminy Mrocza w odrębnym trybie sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami
w zakresie operacji finansowych oraz zaopiniował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy za 2019 r. Sprawozdanie to Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie.
Z nadesłanego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 maja
2020 r. oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza za
2019 r. wynika, że Komisja, zgodnie z wymogiem art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) rozpatrzyła sprawozdanie
finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia Gminy. Komisja
opiniując wykonanie budżetu 2019 r. stwierdziła, iż pomimo podjętych czynności
windykacyjnych wzrosły zaległości podatkowe w odniesieniu do stanu na koniec 2018 r.,
a także nastąpił wzrost poziomu zadłużenia Gminy w relacji do stanu na koniec 2018 r. Pomimo
powyższego Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Mrocza za 2019 r.
Z przedłożonych materiałów do zaopiniowania wynika również, jakie dokumenty
związane z wykonywaniem budżetu 2019 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza zostały
przez Komisję Rewizyjną poddane analizie i kontroli.
Skład Orzekający podkreśla, że zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrola działalności organu wykonawczego, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W związku z powyższym
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mroczy przeprowadziła odpowiednie kontrole, które
dały podstawę do stwierdzenia czy budżet Gminy został wykonany nie tylko zgodnie z planem,
ale również zgodnie z prawem, rzetelnie, gospodarnie i zgodnie z przyjętymi celami.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający wskazuje, że wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy
Mrocza z wykonania budżetu za 2019 r. został oparty na ocenie wykonania budżetu, co wynika
z przepisu art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
Andrzej Tatkowski
Przewodniczący Składu Orzekającego

Pouczenie:
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii.

