
Uchwała  Nr Ra.202.2020 
Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Warszawie 

z  dnia 8 czerwca 2020 r 
 
w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku                       

w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. 
 
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),  
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodnicząca:  Jolanta Okleja 
Członkowie:          Janina Filipowicz 
                               Witold Kaczkowski   

Uchwala, co następuje; 
 
 

§1. 
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku w sprawie udzielenia Wójtowi 
absolutorium  z wykonania budżetu za rok 2019 opiniuje pozytywnie. 

 
§2. 

1. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. 
2. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie za pośrednictwem Zespołu w Radomiu w terminie 14 dni od daty  doręczenia 
niniejszej uchwały.   

 
Uzasadnienie: 

W dniu 3 czerwca 2020 r do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął 
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przyłęk absolutorium                          
z wykonania budżetu za rok 2019 przesłany przez Przewodniczącego Rady Gminy w Przyłęku.  

Na podstawie analizy przesłanego dokumentu Skład Orzekający RIO ustalił, że Komisja 
Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 r rozpatrzyła przedłożone przez Wójta 
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej               
o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe, a także informację o stanie mienia 
komunalnego.  

W uzasadnieniu do wniosku Komisja dokonała analizy dochodów i wydatków budżetu, 
nie wnosząc uwag do ich wykonania. Komisja odniosła się także do sprawozdania finansowego 
obejmującego bilanse z wykonania budżetu gminy, jednostek budżetowych, rachunek zysków                  
i strat oraz zmian w funduszu oraz do informacji stanie mienia komunalnego, nie wnosząc 
uwag.  

Skład Orzekający nie wnosi uwag do zaprezentowanych w uzasadnieniu do wniosku 
Komisji Rewizyjnej danych z wykonania budżetu.  

We wniosku nie stwierdzono sformułowań i ocen nie związanych z wykonaniem budżetu 
Gminy. 

Z przedłożonej Uchwały wynika, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu Gminy za rok 2019 i jednomyślnie przyjęła wniosek o udzielenie Wójtowi 
absolutorium. Wniosek został podpisany przez siedmiu tj. wszystkich obecnych na posiedzeniu 
członków Komisji. 

 

Przewodnicząca Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 

                                                                                                                                                         /-/ 

                                                                                                                                                Jolanta Okleja 

 

 
 

 


