
U C H W A Ł A Nr SO-0955/14/5/Ko/2014 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

z dnia 19 maja 2014 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2013 rok. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem 

Nr 7/2013 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2013 r. ze zm. 

w osobach: 

Przewodnicząca: Zofia Ligocka 

Członkowie: Renata Kono wałek 

Leszek Maciejewski 

działając na podstawie art. 13 pkt. 8 i art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 ze zm.) po zapoznaniu 

się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2013 r. wyraża następującą opinię: 

W dniu 9 maja 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynął wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu we Wrześni w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 

2013 r., który zawiera również uzasadnienie. Do wniosku dołączono opinię Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2013 r. 

Z przedłożonych dokumentów wynika, że wniosek Komisji sformułowany został po uprzednim 

zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok wraz z 

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdaniem finansowym 

i informacją o stanie mienia Powiatu, a także po przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną 

czynności kontrolnych. 

W odniesieniu do dochodów Komisja przeanalizowała ich realizację w 2013 roku oraz dokonała 

wybranych losowo czynności kontrolnych w zakresie dochodów uzyskanych z dotacji i ich 

rozliczenia. Komisja oceniła jako prawidłowe wykonanie dochodów budżetu. 

Oceniając wykonanie wydatków Komisja dokonała kontroli rozliczenia dotacji udzielonych z 

budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych i przedstawiła streszczenie ustaleń dokonanych w 

toku przeprowadzonych czynności kontrolnych. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do 

wydatkowania środków przeznaczonych na dotacje oraz stwierdziła celowość i zasadność 



przyznania dotacji dla podmiotów w zakresie objętym kontrolą. Komisja ustaliła, że przyznanie 

dotacji poprzedzone zostało postępowaniem konkursowym z zachowaniem zasady jawności, a 

zadania realizowane były na rzecz społeczności powiatu wrzesińskiego na cele społecznie 

uzasadnione. Z ustaleń kontroli Komisji Rewizyjnej wynika również, że udzielone dotacje zostały 

rozliczone. 

Komisja Rewizyjna, w toku kontroli przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych, sprawdziła postępowania poprzedzające wyłonienie wykonawców usług związanych z 

zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i stwierdziła, że sposób przeprowadzania postępowań w 

tym przetargów był zgodny z prawem. 

Ustalenia kontroli dały podstawę Komisji do dokonania oceny, iż wydatki dokonywane były 

celowo, w sposób racjonalny, oszczędny i rzetelny. 

Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o 

stanie mienia komunalnego. Ponadto Komisja Rewizyjna poddała kontroli sprawozdanie finansowe 

i ustaliła, iż salda bilansu budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. 

Po przyjęciu wyjaśnień dot. zagadnień poruszonych w opinii Składu Orzekającego RIO wyrażonej 

w uchwale Nr SO-0954/17/5/Ko/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r., Komisja oceniła, że sprawozdania 

złożone przez Zarząd Powiatu są rzetelne i umożliwiają ocenę sytuacji finansowej Powiatu. 

W konkluzji Komisja stwierdziła, że Zarząd Powiatu prawidłowo realizował budżet 2013 

roku 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. 

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego 

o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2013 rok został należycie uzasadniony. 

P o u c z e n i e 

Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. 

Przewodnicząca Składu Orzekającego 

Członek Kolegium 

Zofia Ligocka 


