
UCHwAŁA NR1/2014
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec

z dnia 29 maja 2014 roku
w sPrawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziecz Ętułu wykonania budżetu Gminy "i ZOlSioi

Na Podstawie art, 18 a ust. 3 Tluoo, z dnia8 marca 1g9lr. o samo rządzie-errrinnYm /tekst jednolity Dz. IJ.. z 2013;ń;" z. 594 ze zmianarrli/ oruz art.270 ustawy ',dnjl-zi slęń"a zooi.;d'; finansach publicznych (tekstjednolify Dz.IJ. z20l3.otu,ior. 885 ," rł.jńmisja Rewizyjna w składzie:
1) Marian Wysocki - przewodn iczący2) Ianusz Sobański - Członek
3) Zdzisław Mikołaj czyk - Członek4) J ozef Marciniak-b lĆjniczak- C-;i;;e5) Tomas z Włodarczyi - Członek

uchwala, conastępuje:

§1
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu:
- Sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Grodziec za2013 rok,
o:::;::: ::liT rj;an 

soweso j ednostń- 
- 

r"*"iru;r, t".ytońir,"go Gminy
- informacji o stanie mienia komunalnęgo Gminy Grodziec,- sprawozdania
i".rIt,ł]rfr t"ł:ffi ;,Hf i,:fr §3f il"i"iffi :::*samorządowych- oPinii Regionaln ej IzbY obru"h"nkowej ; 'p;urriu 

o przedłożonym przez
ł?łi§:inY GrodŹi"' 

'pńorou"i" , rryvon^ia budzetu Gminy Grodziec za
wnioskuje do RadY GminY Grodziec o udzielenie absolutorium WójtowiGminy Grodziec , tyt łr".}konunia budżetu ć-ioy za 2013 ro,"_

§2
Uchwała wchodzi w Ęcie z dnięmpodjęcia.

Przewodn iczący Komi sj i
Rewizyjnej

,Oj,.r r_i)', ?r,,r/,, arI
Marian Wysocki

t

l



IJZASADNIENIE
Do UchwaĘ Nr 1120'1,4

Komisji RewĘjnej Rady Gminy Grodziec
z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie wniosku o udzielenie absolutórium Wójtowi c-1{ Grodziec

z tytułu Ńkonania budżetu Gminy Grodziec za 2013 rok.

komisja Rewizyjna stwierdza, że rea|izaqa buóżetu Gminy była

prawidłowu i pr""ti. giirgo!"r" riń"łv^planem finansowym na 2013 rok,

Rada Gminy Grodzie'c uchi,ałąNrxxirr7fs olżotz z dnia 13 grudnia19|ż roku

uchwaliła budżet Gminy na 2013 rok:

- dochody * kwocie 16.423,000,00 ń,
- wydatki w kwocie 17-048,500,00 zł,

W okresie sprawozd awczym wprowldzono 7niany 
* _ble:cie Uchwńari

Rady Gminy \ Ziządzeniami wo;tu Gminy. Po zmianach bud:żet na dzień 3I

grudnia ż0I3 roku wynosił:

- dochody - I7 -37I.210,76 zł
- wydatki , 17 -984.352,76 ń
Planowane dochody wykonano w kwocie 16.643_543,64 ń, co stanowi 95,8t yo,

Planowane wydatki wykonano w lovoc\e 16_247.095,85 ńtJ,90,34 yo,

komisja Rewizyjna przi:analizowńa informację o stanie mienia

komunaln.gó G*irry cióo"i"Ó stan na dzień31 grudnia21l3 roku,

podsumo*"jó -*yt 
orrurri. budzetu Gmlny Grodziec z1 2013 rok i

wykonanie planu frrrurro*ego insĘtucji 
_ 
kultury, Komisja Rewizyjna nie

stwierdziłu,o"uT.^os.i pomi§dz[,pru*Ó"aawczością a wykonaniem budżetu i

wykonaniem planu finansow.g; i"rtytocji kr|tury, Realizacja budżetu była

prawidłowa i przebi egńazg9dni.e zprzyętym planem,

Powyższa o"órru komisji' n"*i"yiń.; pozwala_ na. stwierdzenie

prawidłowości działania Wójt; Gminy ćrodziec i złożenie wniosku o

udzielenie absolutorium wójtowi Gminy za żot3 rok z Ętułu wykonania

budżetu Gminy.:r
podpisv komisii

1. Marian Wysocki - Przewodniczący

ż. Janusz Sobński - Członek

3. ZdzisławMikołajczyk - Członek


