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Uchwała Nr IV ll28 l 2015

Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 20 maja 2015 roku

w sPrawie wniosku Komisji RewĘjnej Rady Gminy Zapolice o udzielenie

absolutorium Wójtowi Gminy Zapo|ice za2014 rok

Działając na podstawie art, 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia

7 pńdziemika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkolyych (tekst jednolity Dz.IJ.

z 2012 roku,poz.lll3 ze zmtanamt), Skład Orzekający Regionalnej lzby Obrachunkowej

w Łodzi w składzie:

1.

2.

a

Paweł Dobrzyński

Grażyna Kos

Barbara Polowczyk

- przewodmczący

- członek

- członek

uchwala, co następuje:

oPiniuje się pozyfywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zapolice

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za20l4 rok.

uzasadnienie

W dniu 14 maja 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Zespołu

Zamiejscowego w Sieradzu wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zapolice

z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zapolice absolutorium

za 2014 rok wraz z opinią Komisji z dnia 12 mĄa 2015 roku o wykonaniu budżetu Gminy

Zapolice za 2014 rok oraz wyciągiem'z protoko}u nr 3/201i z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 12 mĄa 2015 roku.

Na Podstawie ww. dokumentów ustalono, ze Komisja Rewizyjna Rady Gminy

Zapolice na posiedzeniu w dniu 12 maja 2015 roku rozpatrzyła sprawozdanię finansowe,

sprawozdanie WÓjta Gminy z wykonania budzetu za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej

Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu (uchwała Nr IV/103120I5 Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie opinii



2

o sprawozdaniuz wykonania budzetu Gminy Zapolice za2014 rok) oraz informację o stanie

mienia komunalnego Gminy, co jest zgodne z wymogiem art.ż70 ust.2 ustawy

z dnia ż7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,

poz.885 ze zmtanami).

Komisja Rewizyjna na podstawie powyzszych materiałów oraz dokonanej analizy,

pozytywnie oceniła wykonanie budzetu za 2014 rok. W wyniku przeprowadzonego

głosowania, Komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy

Zapoltce absolutorium za 2014 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, jednomyślnie

@lrzy 5 głosach uz&").

W oparciu o przedstawione przez Komisję Rewizyjną dokumenty oraz sformułowaną

opinię o wykonaniu budzetu, Skład Orzekający stwierdził, ze Komisja Rewizyjna wypełniła

obowiązek wynikający z art. I8a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianamt)

i zaopiniował jej wniosek o udzielęnie absolutorium Wójtowi Gminy jak w sentencji

niniejszej uchwały.

Od opinii wyrazonej w niniejszej 'uchwale słuzy odwołanie do pełnego składu

Kolegium Regionalnej lzby ObrachuŃowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia

uchwały.
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