Elektronicznie podpisany przez:
Roman Fandrejewski
dnia 8 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 167/g233/A/I/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 8 czerwca 2021 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) oraz art. 18a
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedłożonego do zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kosakowo w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kosakowo za 2020 rok;
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w osobach:
1.

Roman Fandrejewski

- przewodniczący

2.

Marcin Nagórek

- członek

3.

Anna Patyk

- członek

opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Kosakowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

UZASADNIENIE
W dniu 7 czerwca 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło pismo
Wójta Gminy Kosakowo (znak ORG.0000.2.7.2021.AW) z dnia 31 maja 2021 r.
Wskazanym pismem przedłożono uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo z dnia 31
maja 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kosakowo za 2020 r.
z załącznikiem w postaci opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo o wykonaniu budżetu
gminy Kosakowo za 2020 r. w której to opinii stwierdzono, że posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbyły się w dniach 16 i 30 kwietnia 2021 r. oraz 13 i 31 maja 2021 r.
Na podstawie powyższych dokumentów Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kosakowo na posiedzeniu w dniu
31 maja 2021 r. rozpatrzyła m.in. sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy za 2020 r. wraz z opinią
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2021 r.,
sprawozdania finansowe, informację o stanie mienia komunalnego oraz wzięła pod uwagę przy
ocenie wykonania budżetu gminy za 2020 rok wyniki własnych kontroli i analiz.
W wyniku powyższego Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kosakowo, w czteroosobowym
składzie, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta
Gminy Kosakowo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
Analizując wykonanie budżetu gminy Komisja Rewizyjna stwierdziła m.in., że:
- dochody budżetu ogółem zrealizowano w kwocie 117.046.799,41 zł, co stanowi 106,40% planu,
- wydatki budżetu ogółem wykonano w kwocie 120.070.191,42 zł, co stanowi 95,20% planu.
Komisja Rewizyjna dokonała również ustaleń w zakresie wykonania dochodów i wydatków
budżetu gminy. W zakresie dochodów m.in. wskazano, że w większości działów klasyfikacji
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budżetowej ich realizacja stanowiła ponad 100% planu, a odchylenia w ocenie Komisji Rewizyjnej
mieszczą się w granicach błędu szacowania. Ponadto zapoznano się ze stanem zaległości z tytułu
podatków i opłat lokalnych oraz realizacją uchwał Rady Gminy w zakresie przedłużenia
przedsiębiorcom terminu płatności rat podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku
podatników, których dotyczył całkowity zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami
epidemii. W zakresie wydatków podano m.in., że Komisja zapoznała się z realizacją wydatków
w niektórych działach klasyfikacji budżetowej, w tym w zakresie działów: promocja, fundusz sołecki
oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Komisja analizowała również wykonanie
wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdzając, że wpływ
na stopień niewykonania wydatków majątkowych miały różne uzasadnione przyczyny. Finalnie
pozytywnie oceniono wykonanie wydatków inwestycyjnych, natomiast w zakresie wydatków
bieżących wskazano, że należy dążyć do oszczędnego wydatkowania środków.
Przedmiotem analiz Komisji Rewizyjnej były także dane dotyczące spłaty zobowiązań, stanu
zadłużenia oraz deficytu budżetowego. Zapoznano się również z protokołami kontroli zewnętrznych
przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w 2020 r. przez różne podmioty.
Ponadto Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy Kosakowo za
2020 r. wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia gminy.
W wyniku przeprowadzonych kontroli i analiz Komisja Rewizyjna sformułowała opinię
o wykonaniu budżetu za 2020 r., w której zawarła szereg ustaleń w tym zakresie i postanowiła
wystąpić z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Kosakowo absolutorium z tytułu wykonania
budżetu.
Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kosakowo 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). Dokonała
ona bowiem analizy wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała opinię na powyższy temat
oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2020 rok. Swoją opinię Komisja oparła na
faktach ustalonych na podstawie opracowań i dokumentów sporządzonych przez Wójta Gminy
Kosakowo, jak również przeprowadzonych przez siebie analiz i kontroli.
Pozytywna ocena działań Wójta Gminy w zakresie realizacji budżetu, dokonana przy
uwzględnieniu kryterium celowości i gospodarności, uzasadnia treść wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium.
Mając powyższe na względzie Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Roman Fandrejewski
Przewodniczący Składu Orzekającego
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