
Uchwała Nr SO-9/0955/127/2022

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce w 

sprawie absolutorium dla Burmistrza Miejskiej Górki z wykonania budżetu za 2021 rok.

              Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem 

Nr 8/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2022 r. ze 

zmianami w osobach:

Przewodniczący:  Zdzisław Drost

Członkowie:         Małgorzata Okrent 

      Danuta Szczepańska

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 ze zm.) w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) po zapoznaniu się z 

wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miejskiej Górki z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wyraża następującą opinię:

Zapis 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 udzielenie bądź nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.

           Przedłożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miejskiej Górce w dniu 24 maja 2022 

r. wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miejskiej Górki z wykonania 

budżetu gminy za 2021 rok skierowany został do Rady Miejskiej, zawiera uzasadnienie oraz został 

podpisany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uzasadnienie do wniosku Komisji Rewizyjnej zawiera omówienie zakresu analizy wykonania budżetu 

poprzez zapoznanie się oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o 

stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2021 r. i opinii Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu.  

Komisja odniosła się do ogólnych, planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków oraz 

przychodów i rozchodów budżetu – wskazano na uzyskany wynik finansowy budżetu i źródła jego 

sfinansowania oraz wielkość zadłużenia na koniec roku budżetowego - kwoty są zgodne z danymi 

wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz zapisach ksiąg rachunkowych.



W zakresie dochodów budżetu Komisja przeanalizowała plan i wykonanie ze szczególną uwagą w 

części dotyczącej opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Komisja wskazała iż 

„dołożono wszelkich starań, aby należne dochody zostały zgromadzone w zaplanowanej wysokości i 

terminowo”.  

W zakresie wydatków Komisja uwagę zwróciła na ogólny poziom realizacji (szczególnie w zakresie 

zadań inwestycyjnych w odniesieniu do konta 080 „Środki trwałe w budowie”) wskazując, że 

„wydatki dokonywane były w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem 

prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i 

oszczędny”. 

Zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków budżetu dokonano porównania z ewidencją księgową 

oraz sprawozdaniami budżetowymi – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Komisja odniosła się również do korzystania przez Burmistrza z upoważnień w zakresie budżetu 

otrzymanych od Rady Miejskiej w uchwale budżetowej oraz wynikających z przepisów ustawowych. 

Komisja poddała również szczegółowej kontroli sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy 

za 2021 rok (w tym: bilans jednostki z wykonania budżetu) – wskazując na zgodność z ewidencją 

księgową. Wskazano także na wyliczenie wolnych środków oraz nadwyżki. 

Ponadto Komisja zapoznała się również z Informacją o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2021 roku - 

nie wniosła żadnych uwag.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz analizy dokumentów Komisja pozytywnie 

zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2021 rok i wystąpiła jednogłośnie (w posiedzeniu Komisji 

uczestniczyło 4 radnych - na 6 członków) do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi 

absolutorium z tego tytułu.  

Mając powyższe na uwadze, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miejskiej Górki z wykonania budżetu gminy za 

2021 rok został należycie uzasadniony.

Przewodniczący
       Składu Orzekającego

Zdzisław Drost

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.
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