
UCHWAŁA NIR112013
Komisji Rewiryjnej Rady Gminy Grodziec

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec
z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rolr-

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ltekst jednolity Dz.IJ. z 200l r. Nr I42, poz. I59I ze zmiarlarnl,l oraz
art. ż70 ustawy z dniaZ7 sierpniaż}}9 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
I57 , poz. |240 ze zm.) Komisja Rewizryjna w składzie:

1) Marian Wysocki - Przewodniczący
2) Janusz Sobński - Członek
3) ZdzisŁaw Mikołączyk - Członek
4) Józef Marciniak-Olejniczak - Członek

u c hw a l a, co następuje:

§1

Komisja Rewiryjna po rozpatrzeniu:
- sprawozdania rocznego z wykonania budżefu Gminy Grodziec za20l2 tok,
- sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy
Grodziec za 2012 rok,
- informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Grodziec,
- sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządovyych
ins§rtucji kultury - Biblioteki Publicmej Gminy Grodziec,
- opinii RegionalnĄ lzby Obrachunkowej w Pomaniu o przedłozonym przez
Wójta Gminy Grodziec sprawozdarliu z wykonania budżetu Gminy Grodzięc za
20Iż rck,
wnioskuje do Rady Gminy Grodziec a udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Grodziec z Ętułu łvykonania budżetu Gminy za 2012 rok

§2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewo dn iczący Komi sj i
Rewizyjnej
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I UZASADNIENIE
Do UchwaĘ Nr 1,120t3

Komisji RewĘjnej Rady Gminy Grodziec
z dnia 23 maja zal3 roku

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gm!ryr Grodziec
ztytułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za ż0l2 rok-

Komisja Rewizyjna stwietdza, że rea\izacja buÓżetu GminY bYła

prawidłow a i przebiegńiŹgodnie z przyjęĘmplanem finansowym na 2012 rok,

iłuau Gminy Grodzióc ucńwałą Ni xtVs}l}}II z dnia 13 grudnia 20l1roku

uchwaliła budzet Gminy na20l2 rok:

- dochody * kwocie 16.825.000,00 zŁ,

- wydatki w kwocie 19.712.900,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono zm\any w budz9cie Uchwałami

Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Po zmianach buÓżet na dzień 31

grudnia 20IZ roku wynosił:
- dochody - I7.657.624,07 zł
- wydatki - 17.006.244,07 ń
planówane dochody wykonano w kwocie 16.719.589,36 ń co stanow1,94,69 Yo -

Planowane wydatki w}konano w kwocie 15.1 19.749,08 ńtj.88,9t o^_

Komisja Rewizyjna przeana\izowńa informację o stanie mienia

komunaln"gó G*irry CióOzieó stan na dzień 31 grudnia2012 roku i stwierdziła,

że Gmina uzyskała dochody ze sptzedaĘ n\eruchomości w kwocie I03 -777 ,00

ń.
Podsumowując wykonanie budżefu Gminy Grodziec Za 2012 rok i

wykonanie planu ńrr*io*.go ins§rfucji kultury, Komisja RewizYjna nie

stwierdził a rózbiężmości pom iędzy sprawozdawczością a wykonaniem budZetu i
wykonaniem planu finJnsowego instytucji kultury. Realizacja bud:żetu bYła

prawidłow a i przebiegńa zgodnie z przyjętym planem.
powyżŚza ocena Komisji Rewizyjnej pozwala na stwierdzenie

prawidłowości działania Wójta Gminy Grodziec i ałożenie wniosku o

udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 201ż rok z tyfułu wykonania
budżetu Gminy' 

podpisv komisii

1. Marian Wysocki - Przewodniczący

2. Janusz Sobński - Członek

3. ZdzisławMikołajczyk - Członek

4 . J ózef Marciniak-Olejniczak


