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Gminy Stanisławów 

UCHWAŁA Nr Nr Wa.223.2017 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 7 czerwca 2017 roku 

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Stanisławów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Stanisławów za 2016 rok 

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 2016 r. poz. 561) oraz  art.  18a ust. 
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 
ze zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Przewodnicząca 	Agata Pączkowska 
Członkowie: 	Bożena Zych 

Lucyna Kusińska 

uchwala, co następuje: 

1  

Pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stanisławów za 2016 rok. 

§ 2  

Uzasadnienie stanowi integralną  część  uchwały. 

3  

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. 
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ata Pą  owsi a 

Uzasadnienie 

W dniu 24 maja 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
wpłynął  wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Stanisławów z tytułu wykonania budżetu za 
2016 rok. 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się  z następującymi dokumentami: 
- sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok, 
- sprawozdaniem finansowym za 2016 rok, 
- informacją  o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień  31 grudnia 

2016 r., 
- opinią  Składu Orzekającego RIO w sprawie sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Stanisławów za 2016 rok, 

sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Stanisławów. W glosowaniu jawnym, w którym brat() udział  5 członków 
Komisji (przy 5 osobowym składzie Komisji), wynik glosowania byt 
następujący: 2 glosy „za", 0 głosów „przeciw" i 3 głosów „wstrzymujących się". 
W myśl zapisu § 20 ust. 2 Statutu Gminy Stanisławów, wnioski komisji stałych 
powołanych przez Radę  zapadają  zwykła większością  głosów w obecności 
co najmniej polowy składu komisji. 

W tym stanie rzeczy Skład Orzekający stwierdził,  it  wniosek Komisji 
Rewizyjnej spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa 
oraz ma swoje uzasadnienie w przedstawionej przez Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opinii o wykonaniu budżetu 
Gminy za 2016 rok. 

W związku z powyższym Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie postanowił  jak w sentencji. 
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