
Uchwala Nr X/35/20 15
Rady Gminy Solce-Zdrój

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solce-Zdrój z tytułu wykonania budżetu
Gminy za 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzic
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594. 645.1318. z 2014 r. poz. 379), art. 271 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sicrpnia 2009 r. o linansach publicznych (t. j. Dz. U. 702013 r. poz. 885. 938. 1646.
z 2014 r. poz. 379.911.1146.1626.1877 z 2015 r. poz. 238. 532) po zapoznaniu się z:

l. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
2. Opinią o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Solce-Zdrój przedłożonych

przez Wójta Gminy za 2014 rok -uchwała Nr 2368/2015 II SkIadu Orzckającego
Regionalnej Izby Obrachunkowcj w Kielcach z dnia 13 kwictnia 20 15 roku.

3. Opinią o wniosku komisji rewizyjnej w sprawic absolutoriulll - uchwała Nr
2381/2015 J1Składu Orzckająccgo Rcgionalnej Izby Obrachunkowcj w Kielcach z
dnia 29 kwictnia 2015 roku.

4. Informacją o stanie mienia Gminy Solce-Zdrój.
5. Stanowiskicm Komisji Rcwizyjnej
Rada Gminy Solce-Zdrój uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Solec-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za
2014 rok.

~ 2.
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Kielce, dnia 30.04.2015 r.

Znak: SO II - 0131/;1~ /2015

Pan
Paweł Patrzałek
Przewodniczący Rady Gminy
Sołec Zdrój

W załączeniu pisma przekazuję uchwałę II Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
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Uchwała Nr 2381/2015

II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Solcu Zdroju

w sprawie absolutorium

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Prze\vodniczqcy

Czlonkowie:

- Wojciech Czerw

- Stanislaw I3anasik

- Joanna Marczewska

na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

r. poz. 594) i art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o

regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) po zbadaniu w dniu 29 kwietnia

2015 roku wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Solec

Zdrój za 2014 rok postanowił:

zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Soletl Zdroju

Uzasadnienie

W dniu 27 kwietnia 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Solcu Zdroju w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta

Gminy Solec Zdrój za okres roku budżetowego 2014.

Zgodnie z przepisami art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2013 r. poz. 594) komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem

do rady gminy w sprawie udzielenia lub nicudzielania absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie

absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Solcu Zdroju w dniu 23 kwietnia 2015 roku po analizie

sprawozdmi finansowych. sprawozdari z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok sformułowała

wniosek \\' sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014



• rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Kielcach w celu zaopiniowania.

W opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej zawarte zostały ustalenia Komisji w zakresie wykonania

budżetu za 2014 rok. Komisja ustosunkowała się do realizacji planu dochodów budżeto\'lych.

Komisja odniosła się do realizacji planu wydatków budżetowych w tym wydatków majątkowych.

Wskazała na wynik wykonania budżetu i odniosła się do stanu zadłużenia Gminy. Ustosunkowała

się do stanu zobowiązaI1.

Wniosek podpisalo trzech członków Komisji Rewizyjnej w tym przewodniczący. Z załączonego

protokołu Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 23

kwietnia 2015 roku wynika, że za wnioskiem o udzielenie absolutorium głosowało trzech członków

Komisji i wniosek przyjęto jednogłośnie.

Skład Orzekający biorąc powyższe pod uwagę uznał, że spełnione zostaly w)'mogi przepisów art.

18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, tj. Komisja zaopiniowala wykonanie budżetu i

wystqpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Solce Zdrój.

Wniosek Komisji Rewizyjnej został skierowany do Izby w celu zaopiniowania.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający uznał, że wniosek Komisji Rewizyjnej nie budzi

zastrzeżeI1 pod względem formalno-prawnym.

Pouczenie

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w

terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Składu Orzekajqcego.

Przewodniczący

Składu Orzekajqcego
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