
Uchwała Nr SO-18/0955/271/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 9 lipca 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem 
Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 r. (ze zm.), 
w osobach:

Przewodnicząca: Katarzyna Kosmowska
Członkowie: Małgorzata Bekała

Michał Suchanek

działając na podstawie art. 13 pkt 8 i 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, z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 rok, wyraża następującą opinię.

Przepis art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym nakłada na komisję rewizyjną obowiązek 
dokonania oceny i wydania opinii o wykonaniu budżetu gminy i w oparciu o tę ocenę wystąpienia do rady 
gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium wójtowi (burmistrzowi, 
prezydentowi). W myśl przepisu art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Z przepisu 
art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wynika natomiast, że komisja rewizyjna organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu 
wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 
ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (tj. informację o stanie mienia).

Przy piśmie z dnia 1 lipca 2021 r., znak: OSOP.0004.19.2921, doręczonym tut. Izbie w dniu 
1 lipca 2021 r., Przewodniczący Rady Gminy Gniezno przesłał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Gniezno z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno tytułu 
wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 rok wraz z protokołami z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, które 
odbyły się w dniach 11 i 18 maja oraz 22 i 24 czerwca 2021 r.

Z treści wniosku, zawierającego również ocenę wykonania budżetu, wynika, że został on 
sformułowany po uprzednim rozpatrzeniu m.in. następujących dokumentów:
 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. i informacją z działalności instytucji kultury,
 opinii wyrażonej w uchwale Nr SO-18/0954/247/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Gminy Gniezno za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia jednostki 
i objaśnieniami,

 sprawozdania finansowego Gminy Gniezno za 2020 r.,
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 sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r.,
 uchwał i zarządzeń wprowadzających w ciągu roku zmiany do budżetu,
 dokumentacji księgowej.
Komisja Rewizyjna zrealizowała zatem dyspozycję wynikającą z art. 270 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych.

Z uzasadnienia wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna sprawdziła prawidłowość realizacji budżetu 
pod względem gospodarności, legalności i celowości po stronie dochodów i wydatków.

W trakcie swoich prac Komisja Rewizyjna zapoznała się ze szczegółowymi ustnymi oraz pisemnymi 
wyjaśnieniami Skarbnika Gminy Gniezno oraz pracownika Referatu Gospodarki i Rozwoju Urzędu Gminy 
Gniezno.

Komisja Rewizyjna badając sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 r. wzięła 
również pod uwagę przeprowadzone w 2020 r. i 2021 r. analizy i kontrole zagadnień związanych z:
 wykonaniem budżetu Gminy Gniezno za pierwsze półrocze 2020 r.,
 realizacją dowozu uczniów do szkół w roku 2019/2020, 
 kosztami dotyczącymi promocji Gminy w 2020 r. w stosunku do 2019 r., 
 działalnością ochotniczych straży pożarnych w 2020 r.,
 realizacją budowy oświetlenia w 2020 r. w stosunku do 2019 r.
Po dokonaniu oceny ww. zagadnień Komisja Rewizyjna sformułowała wnioski i zalecenia.

W wyniku dokonania szczegółowej oceny wykonania dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego Komisja Rewizyjna 
sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno za 2020 rok. Decyzję w tej 
sprawie Komisja Rewizyjna podjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym (w obecności 4 spośród 5 członków 
Komisji Rewizyjnej).

Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża 
opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Gniezno z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok został podjęty zgodnie z wymogami prawa i jest 
należycie uzasadniony.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

/-/ Katarzyna Kosmowska

Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
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