
Protokół 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska z dnia  

12 czerwca 2014 roku. 
 
 

Komisja Rewizyjna w składzie: 
1, Cecylia Lubach          -  Przew. Komisji 
2. Stanisław Bryk           -  Zastępca Przew. 
3. Lucjan Bańka             -  Sekretarz 
4. Zygmunt Kluk            -  członek 
5. Robert Łakomy          -  członek 
6. Danuta Dłużeń           -  członek 

 
dokonała rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok, przedstawionego 
Zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Niwiska z dnia 26.05.2014r. 
Sprawozdanie składa się z: 
- bilansu z wykonania budżetu gminy j.s.t., 
- bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, 
- rachunku zysków i strat jednostki, 
- zestawienia zmian w funduszu jednostki. 
W posiedzeniu uczestniczyła Pani Skarbnik Gminy, która udzielała wyjaśnień. 

Komisja Rewizyjna sporządziła uaktualnienie opinii w sprawie rozpatrzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz 
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niwiska. 

 
 

 Podpisy Komisji: 
 

1. Lubach Cecylia ………………………….. 
                                                        2. Bryk Stanisław ………………………….. 
                                                         3. Bańka Lucjan …………………………… 
                                                         4. Kluk Zygmunt ………………………….. 
                                                         5. Łakomy Robert ………………………. 
                                                          6. Dłużeń Danuta …………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Opinia 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska z dnia 12 czerwca 2014 r. 
 
 
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 
oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok. 
 
Komisja Rewizyjna w składzie: 
1. Cecylia Lubach          -   Przewodnicząca  
2. Stanisław Bryk           -  Zastępca Przew. 
3. Lucjan Bańka             -  Sekretarz 
4. Zygmunt Kluk            -  członek 
5. Robert Łakomy          -  członek 
6. Danuta Dłużeń           -  członek 
 
działając zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na swych 
posiedzeniach w dniu 14.05..2013 r. i 23.05.2013 r. zajmowała się rozpatrzeniem 
sprawozdania Wójta Gminy Niwiska z wykonania budżetu gminy za rok 2013. 
Podstawą jej działania były otrzymane dokumenty, a to:  
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z załącznikami, 
- sprawozdanie finansowe za 2013 rok wraz z załącznikami: bilans z wykonania 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilans jednostki budżetowej i 
samorządowego zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie 
zmian w funduszu jednostki, 
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKiB, 
- informacja o stanie mienia gminnego, 
- uchwała Nr XV/71/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Rzeszowie z dnia 4.04.2014 r., 
- dokumenty księgowe za 2013 rok. 
Komisja Rewizyjna brała pod uwagę również wyniki kontroli, jakie przeprowadziła na 
swych wcześniejszych posiedzeniach, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy 
planem pracy. Swoje uwagi i wnioski przedstawiała w protokołach z poszczególnych 
posiedzeń. 

Budżet gminy został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/190/2013 Rady Gminy w dniu 
30.01.2013 r. W ciągu całego roku zostały wprowadzone  zmiany zgodnie z 
uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie wydatków 
jak też  dochodów.  

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 97,2% zaplanowanych, natomiast 
dochody budżetowe wykonane zostały w 99,67% zaplanowanych. 

Rozpatrując powyższe sprawozdania i informacje, Komisja Rewizyjna 
kierowała się zapisami zawartymi w art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. 
Zwracała uwagę, czy środki budżetowe zostały wydane zgodnie z przyjętymi 



uchwałami, a więc w oparciu o zasady legalności, celowości, gospodarności  
i rzetelności. 

Komisja stwierdziła, że przedstawione jej sprawozdanie z wykonania budżetu 
kryteria te spełnia. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje 
przedłożone jej do rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 
i sprawozdanie finansowe postanawia taką opinię przedstawić Radzie Gminy Niwiska. 

 
 

Za przyjęciem takiej opinii głosowało 4 członków Komisji, 2 członków Komisji 
wstrzymało się  od głosu. 

 
 
                                                                

 
                                                                        Podpisy Komisji: 
 

1. Lubach Cecylia ………………………….. 
                                                                  2. Bryk Stanisław 

………………………….. 
                                                                 3. Bańka Lucjan 

…………………………… 
                                                                   4. Kluk Zygmunt 
………………………….. 
                                                                   5. Łakomy Robert 
…………………………. 
                                                                   6. Dłużeń Danuta 
…………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wniosek 
do Rady Gminy Niwiska z dnia 12.06.2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Niwiska z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 
 
Komisja Rewizyjna w składzie: 
1. Cecylia Lubach          -   Przewodnicząca  
2. Stanisław Bryk           -  Zastępca Przew. 
3. Lucjan Bańka             -  Sekretarz 
4. Zygmunt Kluk            -  członek 
5. Robert Łakomy          -  członek 
6. Danuta Dłużeń           -  członek 
Na podstawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok, 
sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz z załącznikami tj.: bilansu z wykonania 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilansu jednostki budżetowej 
samorządowego zakładu budżetowego, rachunku zysków i strat jednostki, zestawienia 
zmian w funduszu jednostki, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki oraz informacji o stanie mienia gminnego wnosi o 
udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Niwiska. 
 

U z a s a d n i e n i e 
 

Komisja Rewizyjna zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem pracy na 
swych posiedzeniach zajmowała się oceną działalności jednostek organizacyjnych, 
wykorzystaniem środków budżetowych w 2013 roku, a w dniach 14.05.2014 r.  
i 23.05.2014 r. rozpatrywała sprawozdanie Wójta Gminy Niwiska z wykonania 
budżetu za rok 2013. Zapoznała się również ze sprawozdaniem finansowym za 2013 
rok, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego jednostek budżetowych i 
informacją o stanie mienia gminnego. 

Rozpatrując powyższe, brała pod uwagę opinię zapisaną w Uchwale  
Nr XV/71/2014 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 4.04.2014r. w sprawie 
przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. 

Komisja stwierdziła, że realizując budżet gminy Wójt Gminy działał zgodnie  
z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy w sposób racjonalny. Środki finansowe 
były wydatkowane według kryteriów zapisanych  w art. 18a ust. 3  ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a więc w oparciu o wymogi celowości, 
gospodarności, legalności i rzetelności. Uwagi i wnioski Komisji znajdują się  
w protokołach z posiedzeń. 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie sprawozdania z wykonania 
budżetu jest pozytywna i wykazuje, że sprawozdanie to sporządzone zostało 
prawidłowo. 

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Rewizyjna  wnosi o udzielenie 
absolutorium dla Wójta Gminy Niwiska. Za udzieleniem absolutorium głosowało 4 
członków Komisji, a 2 wstrzymało się od głosu. 



                                                                         Podpisy Komisji: 
1. Lubach Cecylia ………………………….. 

                                                                  2. Bryk Stanisław 
………………………….. 

                                                                 3. Bańka Lucjan 
…………………………… 

                                                                   4. Kluk Zygmunt 
………………………….. 
                                                                   5. Łakomy Robert 
…………………………. 
                                                                   6. Dłużeń Danuta 
…………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


