
UCHWAŁA Nr 80-0955/37/5/Ko/2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

z dnia 4 czerwca 2019 r. 
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem 
Nr 5/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2019 r. w składzie: 
Przewodnicząca: Zofia Ligocka 

Członkowie: Renata Konowalek 

Leszek Maciejewski 

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 2016 r. poz. 561, z późn. zm.) w związku z: art. 16 ust. 3 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) po zapoznaniu się z 
wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu za 2018 r. wyraża następującą opinię: 

W dniu 23 maja 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynął wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 
2018 r., który zawiera również uzasadnienie. Do wniosku dołączono opinię Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Wiżesińskiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2018 r. 

Z przedłożonych dokumentów wynika, że wniosek Komisji sformułowany został po 
uprzednim zapoznaniu się ze sprawozciRniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok 
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdaniem finansowym i 
informacją o stanie mienia Powiatu, a także po przeprow.  d7eniu przez Komisję Rewizyjną 
czynności kontrolnych. 

W odniesieniu do dochodów Komisja przeanalizowała ich realizację w 2018 roku oraz 
przeprowadziła czynności kontrolne w zakresie: rozliczenia dotacji (pomocy finansowej) uzyskanej z 
Gminy Miłosław na zaclnnie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w 
miejscowości Gorzyce", dochodów z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym, wpływów z 
opłat geodezyjnych, opłat za wydanie prawa jazdy, opłat komunikacyjnych, wpływów z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Komisja 
oceniła jako prawidłowe wykonanie dochodów budżetu. 

Oceniając wykonanie wydatków Komisja dokonała kontroli losowo wybranego wydatku 
majątkowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. Powiatu — Września 
w m. Września". Kontroli poddano również wydatki na realizację programów finansowych z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
dotyczących zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. 
zadania pn.: „Termomodemizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego 



się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną". 
Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości przy realizacji wymienionych wyżej wydatków. 

Następnie Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wydatków dotyczących dotacji 
udzielonych organizacjom pozarządowym i poddała kontroli losowo wybrane trzy oferty na 
realizację zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki i ochrony tradycji, wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Komisja 
Rewizyjna stwierdziła, że udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym w 2018 roku przebiegało 
w sposób prawidłowy i zgodny z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z 
ustaleń kontroli wynika, że beneficjenci rozliczyli się z uzyskanych dotacji. 

Kontrolą objęto również realizację przychodów i rozchodów budżetu (ustalenia zamieszczono 
nieadekwatnie w części obejmującej „wykonanie dochodów budżetu") w tym szczegółowo 
sprawdzono przychody związane z realizacją kredytu długoterminowego uruchamianego w transzach 
oraz rozchody na spłaty kredytów. 

Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała kontroli trzech postępowań poprzedzających 
udzielenie zamówień publicznych i stwierdziła, że sposoby przeprowadzonych przetargów były 
prawidłowe i zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Komisja Rewizyjna poddała kontroli również sprawozdanie finansowe i ustaliła, iż dane 
wykazane w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z ewidencją księgową oraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2018 rok. 

Kontroli poddano także dane wykazane w informacji o stanie mienia komtmalnego Powiatu i 
stwierdzono, że są one zgodne z przedłożonym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 
2018 roku. 

W konkluzji Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Zarząd Powiatu prawidłowo realizował 
budżet 2018 roku w sposób celowy, rzetelny i gospodarny, przestrzegając dyscypliny finansów 
publicznych i na tej podstawie sformułowała wniosek o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium 
z tego tytułu. Decyzję w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Komisja Rewizyjna podjęła 
jednomyślnie. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, w obecności 5 członków Komisji 
Rewizyjnej. 

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego o udzielenie 

Człon et Kolegium 

Zofia Ligocka 

k został należycie uzasadniony. 

tPrzewodnicząca kładu Orzekającego 
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