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VIII Składu Orzekającego Regionałnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 8 maja 2015 r. 
dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium 

VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: 

Przewodnicząca -Ewa Midura 
Członkowie 	-Wojciech Czerw 

-Zbigniew Rękas 

na podstawie art. 13 pkt 8 oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o 
regionalnych izbach obrachunkowych (jedn. tekst Dz.U. z 2012 poz. 1113 ze zm.) po 
zbadaniu w dniu 08.05.2015 roku wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Brodach 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Brody za 2014 rok postanawia: 

zaopiniować pozytywnie wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Brody 
za 2014 r. 

Uzasadnienie 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Brodach w dniu 6 maja 2015 roku po zapoznaniu się 
ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2013 r., sprawozdaniem z 
vvykonahia budżetu Gminy Brody za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia 
komunalnego za 2014 rok sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy w Brodach za 2014 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przedłożony Radzie 
Gminy i przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w celu zaopiniowania. 
Analizując przedmiotowy wniosek Skład Orzekający stwierdził, że jest on oparty na 
ustaleniach Komisji Rewizyjnej odnoszących się do wykonania budżetu gminy Brody za 
2014 r. Komisja pozytywnie oceniła w/w sprawozdania. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w 
Brodach składa się z 3 osób, które jednogłośnie były za wnioskiem o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach za 2014 rok. 
Odnosząc się do ustalonego stanu faktycznego Skład Orzekający RIO w Kielcach 
stwierdza, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Brodach prawidłowo wykonała 
dyspozycję art. 270 ust. 2 i 3 w/w ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 j.t. z późn.zm.) i art. 18 a ust. 3 zdanie pierwsze 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.) w związku z czym postanowiono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Kielcach w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Składu Orzekającego. 
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