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UCHWAŁA NR1/2012

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec
z dnia 28 maja 2012 roku

n sPrawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec
z Ętułu wykonania budżetu Gminy zi 2a11 rok

Na Podstawie art- 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo rządziegminnym /tekst jednolity Dz.IJ. z ZaM i. N. I42, poz. L591 ze złnianamil orazart,270 ustawY z dnia,Z7_ sierynia2009 roku o finansach public znyc:h(Dz. U. Nr757, poz. 1240 ze zm.) KomiŚja Rewizyjna w składzie:

1) Marian Wysocki - Przewodn iczący
2) Janusz Sobański - Członek
3) Zdzisław Mikołajczyk - Cńonek
4) Józef Marciniak-Olejniczak - Członek

uchwala, conastępuje:

§1

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z:
- sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Grodzięc za2011 rok- sprawozdaniem finansowym Gminy Grodzióc za 2011 rok,
- informacją o stanie mienia komunainego Gmir} Grodziec,- oPinią Regionalnej IzbY ObrachunkŃ"j * iornuniu o przedłozonym ptzez
Y9jt" GminY Grodziec sprawozd 

2niu zr"/korr*ń u.,oz"tu crri"y c rodzięc za20II rok, wniosklrje do Rady Gminy C.oO"i"" o udzielenie absolutoriumWójtowi Gminy Grodziec z Ętułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rÓ*

§2

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodn iczący Komi sj i
Rewizyjnej
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aZ^sADNIENIE

Do UchwaĘ Nr 112012
Komisji RewĘjnej Rady Gminy Grodziec

z dnia 28 maja 20t2 roku

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec
z Ętułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za 201t rok.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że rcalizacja budżetu Gminy, przebiegńa
zgodnie z przyjętym planem finansowym na 2011 rok, a jego realizacja była
prawidłowa.
Rada Gminy Grodziec w dniu 22 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/5/2010
uchwaliła budzet Gminy na ?0I1 rok:
- dochody * lovocie 17.988.440,00 ń,
- wydatki w lovocie 17.579.766,00 ń.
W okresie sprawozdawczlm wprowadzono zlniany w budzecie Uchwńarri
Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Po zmianach budżet na dzień 3I
grudnia 201l roku wynosił:

dochody - 21.095.840,10 ń
wydatki - ż1.56I.916,00 ń

DOCHODY na plan - 21.095.840,10 zł wykonano w kwocie 19.381 .644,24 ń
co stanowi 9I,87 oń 

.

WYDATKI ogółem na plan - 2I.56L916,00 ń wykonano 19.524.677,08 ńtj.
90,55 Yo.

, Komisja Rewizyjna przeanalizowała informację o stanie mienia
komunalnego Gminy Grodziec stan na dzięń 31 grudni u ŹOtl roku i stwierdziła,
że Gmina nie uzyskała docho dów ze sprzeduiry mienia komunalnego.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków inwestycyjnych
rłl,konanych w Gminie Grodziec w 2011' roku. Główną inwest|cj ą Uvł"
Jozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodzióc wtaz, 6uOo*ą

']oi wodociągowej z prĄączami w miejscowości: Stary Borowiec, Stare
GąĄ,, Nowe Grądy i Aleksandrówek''.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Grodziec za 20II rok i
wYkonanie planu finansowego instytucji kultury, Komisja Rewizyjna nie
stwierdził a r ozbieżnto ś c i pom iędzy sprawozdawczośc i ą a
wykonaniem planu finansowego ins§rtucji kultury.
pvcbiegała zgodnie z przyj ęĘm planem.

wykonaniem budżetu i
Realizacja budzefu
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Powyzsza ocena
pnwirlłowości działania
rdzfutenie absolutorium
brdijstu Gminy.

Komisji RewĘjnej ponvala na stwierdzenie
Wójta Gminy Grodziec i złożenie wniosku o

Wójiowi Gminy za 20ll, rok z tytułu wykonania

podpisv komisii

2. Janusz Sobński - Członek

3. Zdzisław Mikołączyk - Członek

4. J ozef Marciniak-Olejniczak ;/,a


