
REGIONALNAIZBA^OBRACHUNKOWA 

UchwaJa N r I V / 113 / 2017 

Skladu Orzckajijccgo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi 

z dnia 23 maja 2017 roku 

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjncj Rady Gminy Zapolicc o udzielcnic 

absolutorium Wojtowi Gminy Zapolicc za 2016 rok. 

Dzialajcjc na podstawie art. 13 pkt 8 w zwi^zku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 

7 pazdzicrnika 1992 roku o rcgionalnych izbach obrachunkowyeh (teksl jednolity Dz. U. 

z 2016 roku, poz. 561), Sklad Orzckajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Lodzi w skladzie; 

uchwala, co nast(^pujc: 

opiniuje siy pozytywnic wniosek Komisji Rewizyjncj Rady Gminy Zapolice 

0 udzielcnic absolutorium Wojtowi Gminy za 2016 rok. 

W dniu 12 maja 2017 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi, Zespoki 

Zamiqscowcgo w Sicradzu wplyn^l wniosek Komisji Rewizyjncj Rady Gminy Zapolice 

z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Wojtowi Gminy Zapolicc absolutorium 

za 2016 rok wraz z opiniq Komisji z dnia 8 maja 2017 roku o wykonaniu budzctu Gminy 

Zapolice za 2016 rok oraz wycijjgiem z protokolu nr 4/2017 z posiedzenia Komisji 

Rewizyjncj z dniu 8 maja 2017 roku. 

Na podstawie ww. dokumcntow ustalono, ze Komisja Rewizyjna Rady Gminy 

Zapolicc na posiedzcniu w dniu 8 maja 2017 roku rozpatrzyta sprawozdanie finansowe, 

sprawozdanie Wojta Gminy z wykonania budzctu za 2016 rok wraz z opinio Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu (uchwala Nr IV/74/2017 Skiadu Orzekaj^cego 

Regionalncj Izby Obrachunkowej w Lodzi z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii 

0 sprawozdaniu z wykonania budzctu Gminy Zapolice za 2016 rok) oraz informacj^ o stanie 

mienia komunalncgo Gminy, co jest zgodne z wymogiem art. 270 ust.2 ustawy 
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z dnia 27 sicrpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 

1870 ze zmianami). 

Komisja Rewizyjna na podstawie powyzszych matcriaiow oraz dokonancj analizy, 

pozytywnic zaopiniowala wykonanie budzctu za 2016 rok. W wyniku przcprowadzoncgo 

glosowania, Komisja postanowiJa wyst^pic z wnioskiem o udzielcnic Wqjtowi Gminy 

Zapolice absolutorium za 2016 rok. Wniosek przyjtpto w glosowaniu jawnym, jcdnomyslnie 

(przy 5 glosach „za"). 

W oparciu o przcdstawione przez Komisja Rewizyjnq dokumcnty oraz sformuiowanq 

opinic^ 0 wykonaniu budzctu, Skiad Orzekaj^cy stwicrdzil, ze Komisja Rewizyjna wypcinila 

obowiqzek wynikaj^cy z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzcjdzic 

gminnym (t. j . Dz. U . z 2016 r. poz. 446 zc zmianami ) i zaopiniowai jej wniosek 

0 udzielcnic absolutorium Wojtowi Gminy jak w scntencji ninicjszc) uchwaly. 

Od opinii wyrazoncj w niniejszej uchwalc sluzy odwoianie do pclncgo skladu 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi w terminic 14 dni od dnia dor^czenia 

uchwaly. 
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