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Uchwała Nr V/132/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Ostrowy            
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 
1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2137), 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Krzysztof Kozik - przewodniczący
2. Tomasz Karwicki - członek
3. Anna Adamczewska - członek

uchwala, co następuje:

nie zgłasza zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Ostrowy                 
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2020 rok.

Uzasadnienie

W dniu 7 czerwca 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wpłynął 
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 2 czerwca 2021 roku                   
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy za 2020 rok wraz              
z  protokołem nr 18/3/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2021 roku 
oraz kserokopią listy obecności członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu. Do wniosku 
załączono także uchwałę nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania 
składu osobowego Komisji Rewizyjnej i uchwały ją zmieniające. 

Na podstawie przedłożonych dokumentów, Skład Orzekający ustalił, że Komisja 
Rewizyjna Rady Gminy Nowe Ostrowy rozpatrzyła sprawozdania finansowe Gminy za 2020 
rok, sprawozdanie Wójta Gminy Nowe Ostrowy z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok 
wraz z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym 
sprawozdaniu, jak również informację o stanie mienia komunalnego Gminy na dzień 31 
grudnia 2020 roku.

Na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2020 roku Komisja Rewizyjna dokonała, w oparciu        
o wyżej wskazane dokumenty, kontroli wielkości i poziomu wykonanych dochodów oraz 
zrealizowanych wydatków budżetu, w tym bieżących oraz majątkowych. Komisja wskazała, 
że przesunięto na rok 2021 realizację dwóch zadań majątkowych „Wykonanie odwiertu 
studni głębinowej w msc. Imielno - dokumentacja” i „Zakup wyposażenia (urządzeń) na 
placu zabaw w Miksztalu”, w związku z czym Komisja nie wniosła uwag w zakresie realizacji 
inwestycji gminnych. 



2

Po dokonanych analizach Komisja Rewizyjna stwierdziła, że do sprawozdań 
finansowych za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego nie wnosi zastrzeżeń. 
Komisja wskazała również, że Wójt Gminy realizując budżet 2020 r. kierował się zasadą 
celowości, legalności i oszczędności w procesie gospodarowania środkami publicznymi.

W konsekwencji Komisja Rewizyjna jednogłośnie, w obecności sześciu członków 
Komisji na regulaminową liczbę siedmiu członków, pozytywnie (6 głosami „za”) zaopiniowała 
wykonanie budżetu za 2020 rok oraz wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Nowe Ostrowy       
o udzielenie Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy absolutorium.

Na podstawie przedstawionych przez Komisję Rewizyjną dokumentów Skład Orzekający 
stwierdził, że Komisja Rewizyjna wypełniła obowiązek wynikający z art. 270 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 
305) i zaopiniował jej wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy, jak 
w sentencji niniejszej uchwały.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący 
Składu Orzekającego

            Krzysztof Kozik
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