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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sośnie

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie za 2020 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem                     

Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 r. z późn. zm. w 

składzie:

Przewodnicząca: Małgorzata Łuczak 

Członkowie: Barbara Dymkowska

                                   Zbigniew Czołnik

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 ze zm.) po zapoznaniu się z uchwałą Nr I/1/2021 Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Sośnie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Sośnie za 2020 rok ustalił, co następuje:

Komisja Rewizyjna w sentencji uchwały pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Sośnie 

za 2020 rok i wniosła o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sośnie za 2020 rok. 

Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy został sformułowany po rozpatrzeniu 

m.in. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z opinią Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego oraz 

informacji o stanie mienia komunalnego. 

W załączonej do uchwały opinii Komisja Rewizyjna przedstawiła dokonane zmiany w budżecie, podała 

planowane i wykonane wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów oraz wyniku 

finansowego. Komisja Rewizyjna odniosła się w swojej opinii do zwolnień, umorzeń i odroczeń podatków i 

opłat lokalnych, zaległości oraz zobowiązań. Oceny Komisja dokonała również w oparciu o wyniki 

przeprowadzonych przez nią kontroli. Komisja przedstawiła zakres kontroli i wnioski do jakich doszła badając 

poszczególne zagadnienia. Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu. Komisja 

odniosła się do sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy. 

Podsumowując Komisja Rewizyjna sformułowała następujące wnioski:

- pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Sośnie za 2020 rok;

- pozytywnie oceniła stan zobowiązań finansowych w stosunku do roku poprzedniego;

- pozytywnie oceniła wykazane wskaźniki, zadłużenie bieżące i długoterminowe;

- uznała, że korzystne zjawiska towarzyszące realizacji budżetu za 2020 r. są m.in. rezultatem właściwie 

przyjętej polityki inwestycyjnej.



Na podstawie dokonanej oceny Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sośnie zaopiniowała pozytywnie 

wykonanie budżetu Gminy Sośnie za 2020 rok i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Sośnie za 2020 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, iż wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Sośnie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2020 rok został 

uzasadniony i podjęty zgodnie z wymogami prawa.

Przewodnicząca

         Składu Orzekającego

       /-/ Małgorzata Łuczak

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu  w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
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