
U C H W A Ł A  Nr 1/2019
Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Gzy
z dnia 08 maja 2019 r.

o opinii wykonania budżetu Gminy Gzy za 2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Gzy

Komisja Rewizyjna w osobach:

Przewodniczący Komisji: Dariusz Paradowski 

Zastępca Przewodniczącego : Robert Turek

Członkowie: Witold Czapliński 

Emilia Oleksa 

Paweł Zaremba

na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506) w związku z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

podjęła następującą uchwałę

§1
Wydaje się pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Gzy za 2018 rok.

§2
Występuje się do Rady Gminy Gzy z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Gzy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

§3
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§4
Uchwała niniejsza podlega przedstawieniu:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie -  celem zaopiniowania wniosku, 

o którym mowa w § 2;
2) Radzie Gminy Gzy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§5



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

Komisja Rewizyjna Rady Gminy rozpatrzyła przedłożoną przez Wójta Gminy dokumentację 

a w szczególności:
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 wraz z objaśnieniami,

- sprawozdanie finansowe Gminy Gzy,

- uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii

o przedłożonym przez Wójta Gminy Gzy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,

- informację o stanie mienia Gminy Gzy.

Komisja Rewizyjna brała pod uwagę ponadto informacje wynikające z:

- sprawozdań budżetowych Rb tj.:

- Rb-27S rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki 

samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018.
- Rb-28S rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki 

samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018,
- Rb-NDS kwartalnego sprawozdania o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu 

terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018,

- Rb-PDP rocznego sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy za okres 

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018,

- Rb-ST rocznego sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek 
samorządu terytorialnego na koniec 2018 r.,

- Rb-50 kwartalnego sprawozdania o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami za IV kwartał roku 2018,

- Rb-50 kwartalnego sprawozdania o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2018,

- Rb-27ZZ kwartalnego sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2018,

- Rb-Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 
2018 roku,



- Rb-UZ rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2018 roku,

- Rb-N kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku,

- sprawozdania finansowego Gminy Gzy składającego się z:

• bilansu z wykonania budżetu Gminy Gzy sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r.,

• łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy 
Gzy sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r.,

• łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat 
jednostek budżetowych Gminy Gzy sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r.,

• łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w 
funduszu jednostek budżetowych Gminy Gzy sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r.,

• informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek 
budżetowych Gminy Gzy sporządzonej na dzień 31 grudnia 2018r.

W związku z tym, że Komisja Rewizyjna nie stwierdziła negatywnych zjawisk w 'wykonaniu 

budżetu Gminy Gzy orzeka, jak w sentencji.

Zastępca Przewodniczącego:
.. ........


