
Uchwala Nr g/k/2016

*"*,",",,drf iii?;:I3ff i.* I y dgo s zczy
z dnta 24 maja 20 I 6 roku.

w sprawie wyrtŻenia oo''' 
: T':rĘ Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąpielsk w sprawieudzielenia absolutorium Wójtowi cminy z wykonani. t.o'"* Gminy za 2015 rok.

,*"uj#i1f,11'łŻ31', i:'"*lnej 
lzby obrachuŃowej w Bydgoszczy, wymaczony

22 sĘczn:'a2016 roku * 1"_lii.'l"'::::h"j '"l' obrachunkowej ł ,ro*'"Jł')" o^^

dzlałanta,w osobach: 
spra*e wyznaczenia składów orzekających 

-i 
zakezu ict'

Przewodticząca - Elzbieta osimkaCzłoŃowie: - Daniel Jurewicz
_ Jan Sieklucki

działając na podstawie * 
".|! 8 i art.l9 ust. 2 ustawy z dnla ? puździemika 1992 rokuo regionalnych izbach obrachunkowych 

1tekst jJ"u" o''.'u. z 2016 r.poz' 56i) w związkuz 
'ot' 

18a ust' 3 ustawy z dnia 8 ma.ca't9qo rot-u"ł r|ńooąa"i" gnirrnym (tękst jedno'ityDz' U- z 2076 r' poz' 446) po zapoznuiu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Il1if'";l 

sprawie udzielenia absolutoriułr *ui'"#ó*', z wykonania budzefu Gminy

uznał, że
wniosek tenjest zasadny i zgodny z prawem.

Uzasadnienie
W dniu 19 maja 2016 r' do Regionałrej Izby obrachuŃowej w Bydgosz czy Zespółwe \Mocławku, przy piśmie Prze*.d"i;"ą..;;h;;;ir?y wąpielsk wp}5,nęła:_ uchwała nr 1/2016 Komisj.i Rewizyjnej-Rady c-ioy wąpi.l.k z dnia 13 maja 2016 t.w sprawie wniosku o udziel.nie 

"t.'"ńn"- wo]""ó"r-, Wąpielsk za 2015 r',
- wniosek Komisji Rewiąjnej R1{r c,oioy wąpi"rsL * .pru*i. udzielenia absolutoriumWójtowi Gminy Wąlielsk zarck2Ol5.

Wniosek komisji rewizvjĘ 
-":gT: 

u-::ącego jednostki samorządu terytońalnegow sprawie absolutorium, zgodnie--z treścią art. i3 pkt; u.ru*y 
" dna 7 paździemika 1992 r,

s".Yń:lL| 
t' poz' 561)' podlega zaopinio*J' nr""" .L'ad otzekającyregionalnej izby

Z treści przesłanego wniosku wyriłą Że Komisia F
na posiedzeniu'w a*" ii *ł" u.. .; ;l';fi illń;xffiT,ffu' o*' Wąlielsk

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy *r- 
" ioror-ucją o stanie mienia orazsprawozdania finansowego za 201 5 r,,_ uchwĄ nr 16/3/2016 Składu orzekającego nr 8 Regionalaej Izby obrachukowejw Bydgoszczy z drna 25 Y."*u 2o1;;. ; .pr_"*i"_*y'*"ła opinii o przedłożon1.rnprzez \Nójta Gminy Wąpielsk 

.sprawozdaniu " *'to"*lu budżetu Gminy za 2015 r.waz z informacją o stanie mienia Gmilv



poąrbĄvnio zaopiniowała wykonanie budżetu i występuje do Rady Gminy z wnioskiem

o udzielenie absolutorium wo;-tJ cnli"y' Na sześcioosobowy skład Komisji Rewizyjnej na

posiedzeniu obecnych uyło c'terecłr ozłoŃów Komisji' Za wnioskiem o udzielenie

absolutorium głosowało trzech członków Komisji, jeden wstrzymał się od głosu' . 
:

W opinii z wykonania budŻetu Gminy za ŻOl5 r' Komisja Rewizyjna odniosła

się do podstawolłych wielkości budzetu' tj': dochodów' wydatków (w tym maj ątkowych) '

przychodów i rozchodów budz"*, )"a"*r"*' skutków udzielonych ulg, umorzeń, zwolrrień

ioiutto*y.t . Komisja Rewizyjna krytycznie oceniła:

- nie wykonani. 
"upluoo*u*j 

*'uuar..i. na 2015 ro]c inwesĘcji rwiapalej z wyrnianą

dachu w Szkole roastawJJj w w|pi"rsłu i instalacji c'o' w Póhpiesku MaŁyn na lołotę

170 000 zł'

- nie wykonanie w pełnej wysokości zaplanowanego 
^w 

budżecie na 2015 rok po stlorue

wyańów wyt_upu wierą'telności w wysokości 400 000 z'ł'

Skład orzekający odnosząc się do wyżej wymienionych k4'tycznych ocen wsk*Y:.'

r1 w ucrrwale bujzetowej ou zoi5 
'ot'zo'tła 

zaplanowana inw estycja zwięana z wymlaną

dachu w Szkole Podstawowej w Wąpielslor (w kwocie 150 000 zł) i w1.rniana c.o.

w Pófuiesku MaŁym (w kwoje 20 o0o zł; łącznie w wysokości 170 000 zł' w lrŹkcie

roku budżetowego Rada cń' ***l't uchwałą Nr X]35l15 z dnia 9 czerwca 2015 r'

i uchwałą Nr )(V/49l15 z dnia 8 wześni a Ż015 r' zmniej szyła wielkość planowanej

inwestycji wymiany au"t"'' * Szko1e Podstawowej w Wąpie1sku do kwoĘ t3'750 zł'

Łącznakłłota zaplanowanych zadań po zmianach w1rrl osLa33 7 50 z\'

Z informacji opisowej 
" 

*ryton*i" todŻetu Gminy za ŻO75 r' _ strona 25 w1rrika' Że

planowana qłniana dachu w Szkole Podstawowej w Wąpielsku w wysokości 13 750 zŁ

nie została wykonana' Ń"'"*^' w}T niana c'o' w Szkole Podstawowej w Półwiesku

Małym zaplanowana w kwocie 20 00ó zł została wykonana w wysokości 15 006 zł'

2) W uchwale budŻetowej na 2015 r' zaplanowany po stonie wydatków wykup

wierzy'telności * -,otosJ 400 0O0 zł - 
""t'*ułą 

Ń x:slls Rada Gmirry Wąielsk

z dnta 9 czerv]ca zor s '. 
,ortuł zrmiej szony do kwoĘ 130 oo0 ź. Wykup ten został

*ykoo-y * *ysokości 108 Ż76 ń (trtormacja opisowa strona 24 )'

Zdaniem Składu orzekającego wniosek Komisji Rewizyjnej speŁria w1mogi. formalno-

plawne olaz jest zgodny '""urJoa*i 
zawarĘmi w sformułowanej przez Komisj ę opinii'

Komisja w swojej o..rri. |o*"u się w granicach określonych obowiązującym prawem'

n"a".r*" q'lL" 
"uguaoi"nlu, 

t'tore wiązą sifbezpośrednio z wykonaniem budżetu'

Biorąc porłyŻsze pod uwagę Skład orzekająry uznĄe' że wniosek K:*:ji' Yzyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wąpieisk za rok budzetowy 2015 jest zasadny

i zgodnY z Prawem.

od niliejszej uchwały słuzy prawo rłniesienia odwolania do pehego Składu Kolegiwr Regiouabej lzby

obrachunłowej * nyago"''y,"it' "Ś;;;;' 
';;j;;;' 

w termirrie lł ani oa aary'1ej orąmalia'

Czlonek KoJegiu m

Regr o n algej-lv.by ltbry!unLorł'ej

m|r ELżbiela Osirislia

Przewodnicząca Składu orzekającego


