
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

UCHWAŁA Nr 10/6/2015
z dnia 14 maja 2015 r.
Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gm~nyRokietnica za 2014 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:
1. Krzysztof Wacek - przewodniczący
2. Urszula Pisarska - członek

. 3. Iwona Szymańska - członek
po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 maja
2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok - 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 2013 r., poz. 1113), art.18 a ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591 z późno zm.) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16
lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych· izb
obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu
postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747)

postanawia

p o z y t Y w n i e zaopiniować przedłożony wniosek o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Rokietnica za 2014 rok.

~ Uzasadnienie
W dniu 14 maja 2015 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie - celem zaopiniowania - wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Rokietnica z dnia 6 maja 2015 r. o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica
za 2014 rok. .

Do wniosku dołączono:
1. Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica o wykonaniu budżetu Gminy

Rokietnica za 2014 rok.
2. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2015 roku.
3. Listę obecności z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 6 maja 2015 r.
4. Uchwałę Nr 11/5/2014Rady Gminy Rokietnica z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie

wyboru Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwałę Nr 111/8/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
po zapoznaniu się z wymienionymi dokumentami stwierdził, że Komisja Rewizyjna



rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, bilans
z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za 2014 rok, z łącznym bilansem
obejmującym dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, łączny rachunek
zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat, łączne
zestawienie zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z zestawień zmian
funduszu gminnych jednostek budżetowych. Komisja Rewizyjna zapoznała się
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2014 rok oraz z informacją o stanie mienia Gminy Rokietnica.

Opinia o wykonaniu budżetu została sformułowana w oparciu o dane
zamieszczone w sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok.

W posiedzeniu Komisji wzięli udział wszyscy jej członkowie.
Mając na uwadze treść opinii oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie

absolutorium Skład orzekający uchwalił jak w sentencji.
Pouczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych - od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Izby
w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
~W~: ~
1. Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica.
2. Wójt Gminy Rokietnica.
3. a/a.


