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Uchwała Nr 132/g116/A/I/21
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 12 maja 2021 r. 

Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 18a 
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedłożonego do zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Kościerzyna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2020 rok,

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

1. Roman Fandrejewski - przewodniczący
2. Anna Patyk - członek
3. Katarzyna Renke - członek

opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kościerzyna w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 10 maja 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło pismo 
nr WO-BOR.0004.8.21 z dnia 10 maja 2021 r. Przewodniczącej Rady Miasta Kościerzyna, do 
którego załączono:
- uchwałę nr I/21 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kościerzyna z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościerzyna za 2020 rok wraz 
z uzasadnieniem (sprostowaną w zakresie numeracji uchwały pismem Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej z dnia 10 maja 2021 r.),
- opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kościerzyna w sprawie wykonania budżetu miasta 
Kościerzyna za 2020 rok.

Na podstawie ww. dokumentów Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Gdańsku stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kościerzyna na posiedzeniach 
przeprowadzonych w okresie: od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 6 maja 2021 r. zapoznała się 
z wykonaniem budżetu miasta Kościerzyna oraz dokonała oceny przebiegu wykonania budżetu 
między innymi w oparciu o: 
- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2020 rok, 
- zestawienie udzielonych ulg podatkowych w roku 2020,
- zestawienie należności i zobowiązań gminy miejskiej, 
- bilans z wykonania budżetu na dzień 31.12.2020 r., 
- protokoły z kontroli zewnętrznych, 
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- protokoły z kontroli przeprowadzonej przez zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej w Bibliotece 
Miejskiej w Kościerzynie, Kościerskim Domu Kultury, Muzeum Ziemi Kościerskiej, Centrum 
Integracji Społecznej, Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Biurze Obsługi Placówek 
Oświatowych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Miasta,
- zestawienie zamówień udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
- dokumenty realizowanych zadań audytowych.

Dokonując analizy wykonania budżetu miasta Komisja Rewizyjna ustaliła, że dochody 
budżetu zostały zrealizowane w kwocie 157.004.480,64 zł, tj. w 98,70% planu. Wydatki budżetu 
zostały zrealizowane w kwocie 138.500.707,47 zł, tj. w 85,76% planu. Przychody budżetu wyniosły 
8.751.251,96 zł (tj. 100% planu), zaś rozchody budżetu wyniosły 6.332.982,23 zł (tj. 100% planu).

Analizując zestawienie udzielonych ulg w 2020 r. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że 
zasadność ich dokonania nie budzi zastrzeżeń.

W dalszej kolejności Komisja dokonała oceny stopnia realizacji wydatków budżetu, a także 
pozytywnie odniosła się do faktu utrzymania zobowiązań miasta na poziomie zbliżonym do 
poprzedniego okresu sprawozdawczego, mimo trudnej sytuacji związanej z sytuacją epidemiczną 
w kraju.

Ponadto Komisja Rewizyjna ustaliła, że w planie na rok 2020 ujęte były 22 zadania 
inwestycyjne, z których 12 jest w trakcie realizacji. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze 
stopniem realizacji zadań inwestycyjnych nie wniosła zasadniczych uwag w tym zakresie. 

Mając powyższe na względzie, działająca w 7-osobowym składzie, Komisja Rewizyjna 
złożyła wniosek do Rady Miasta Kościerzyna o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Kościerzyna za 2020 rok, który został przyjęty  4 głosami "za" (dwóch członków Komisji Rewizyjnej 
wstrzymało się od głosowania, zaś jeden członek Komisji Rewizyjnej nie oddał głosu).

Oceniając przedłożony do zaopiniowania wniosek, Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kościerzyna wywiązała 
się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniami art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym 
oraz art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305). Dokonała ona bowiem analizy wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała opinię 
na powyższy temat oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2020 rok. Swoją 
opinię Komisja oparła na faktach ustalonych na podstawie opracowań i dokumentów sporządzonych 
przez Burmistrza, jak również przeprowadzonych przez siebie kontrolach. 

Pozytywna ocena działań Burmistrza Miasta w zakresie realizacji budżetu uzasadnia treść 
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Roman Fandrejewski
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Przewodniczący Składu Orzekającego


		2021-05-12T09:06:23+0000
	Roman Fandrejewski




