
 
 

(projekt) 
                                                                                                                                                                                                                                                

Uchwała Nr _______                                   
Rady Gminy Michałowice 

z dnia_____ 2019 r. 
 

 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2018. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18 a ust.3 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – Rada 
Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 
 

§1. 
 
Po zapoznaniu się z : 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2018, 
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Michałowice za rok 2018, 
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Michałowice za rok 2018, 
4) informacją o stanie mienia Gminy Michałowice na dzień 31 grudnia 2018 r., 
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice z dnia 6 czerwca 2019r. 

 
Rada Gminy Michałowice udziela Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2018. 
 
 

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Reguły, 6 czerwca 2019 r. 

 
 

                                                                 Rada Gminy Michałowice 
 
 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice z dnia 6 czerwca 2019 r. w 
sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium z tytułu wykonania  

budżetu gminy za rok 2018 
 
Komisja Rewizyjna Gminy Michałowice działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 270 ust. 3 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – po rozpatrzeniu 

w dniu 6     czerwca 2019 r.: 

1. Sprawozdań finansowych składających się z: 

• Bilansu z wykonania budżetu gminy sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 

r.,  

• Łącznego bilansu jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31 grudnia 

2018 r,  

• Łącznego rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r, 

• Łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień  

31 grudnia 2018 r. 

2. Sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2018 wraz z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2019 r; 

3. Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r; 

 

wnioskuje o : 

o udzielenie Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium  

z wykonania budżetu za rok 2018. 

Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: 
  

• za udzieleniem absolutorium               6 , 

• przeciwko udzieleniu absolutorium     0, 

• wstrzymujących się                              0. 

 

 
 



                                                                                       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
                                                        
 
                                                                                             Magdalena Bronisz 
                                                                                                  
 

 
 
 

Opinia Komisji Rewizyjnej   
w sprawie wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2018 rok 

 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 roku dokonała oceny wykonania 

budżetu Gminy Michałowice za 2018 rok, rozpatrując sprawozdanie roczne Wójta Gminy  

z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, sprawozdanie finansowe za 2018 rok, informację o 

stanie mienia komunalnego gminy, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice. 

 
Komisja stwierdziła, co następuje: 
 

 
1. Przedłożone sprawozdania finansowe za rok 2018 składają się z bilansu z wykonania 

budżetu gminy, łącznego bilansu jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i 

strat oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki. Do sprawozdań 

finansowych zostały dołączone objaśnienia do poszczególnych pozycji bilansowych. 

 
2. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po wprowadzeniu zmian w trakcie roku 

budżetowego przewidywał realizację dochodów w kwocie 145 541 948,54 zł. Dochody 

zostały wykonane na kwotę 146 203 751,81 zł co stanowi 100,45% w stosunku do 

wielkości planowanych w tym:  

• planowane dochody bieżące na kwotę 132 482 315,13 zł  wykonane  zostały w kwocie 

137 413 716,96 zł co stanowi 103,72% planu, 

• planowane dochody  majątkowe na kwotę 13 059 633,41 zł  wykonane zostały w 

kwocie 8 790 034,85 zł co stanowi 67,31% planu.  

W strukturze wykonanych  dochodów  ogółem, dochody  bieżące stanowiły 93,99%  a 

dochody  majątkowe 6,01%. Realizacja dochodów w poszczególnych działach 

klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w sprawozdaniu rocznym z wykonania 

budżetu.  

 



3. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonywanych 

w trakcie roku budżetowego przewidywał kwotę 160 987 742,08 zł. Wydatki zostały 

wykonane na kwotę 141 320 531,82 zł co stanowi 87,78% w stosunku do planu w tym: 

• planowane wydatki bieżące na kwotę 106 249 136,62 zł  wykonane  zostały w kwocie 

95 558 909,05 zł co stanowi 89,94% planu, 

• planowane wydatki  majątkowe na kwotę 54 738 605,46 zł  wykonane zostały w 

kwocie 45 761 622,77 zł co stanowi 83,60% planu.  

W strukturze wykonanych  wydatków   ogółem, wydatki  bieżące stanowiły 67,6%  a 

wydatki  majątkowe 32,38%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach 

klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w sprawozdaniu rocznym z wykonania 

budżetu.  

 

4. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet gminy zamknął się nadwyżką w 

kwocie 4 883 219,99 zł przy planowanym deficycie w wysokości 15 445 793,54 zł. 

Przychody budżetu zostały wykonane w 103,10% planowanych wartości i pochodziły z 

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

gminy oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Rozchody zostały wykonane w 

98,94% planu i były przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki.   

 

5. Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na koniec 2018 roku 

wynosi 6 942 350,00 zł, i stanowi 4,75% wykonanych dochodów. Wskaźnik obciążenia 

budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł 2,47%  dochodów 

wykonanych. 

 
6. Wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu  została przedłożona informacja 

o stanie mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. zawierająca wykaz 

mienia, jego wartości i zmiany w stanie jakie nastąpiły w ciągu roku budżetowego; 
 
 
Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr Wa.177.2019  Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie 

wydania opinii  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Michałowice za 2018 rok. 

 



Komisja Rewizyjna  pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Michałowice za 2018 rok i postanawia wystąpić z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy za 2018  rok. 
 
                                                                              Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
                                                        
                                                                                             Magdalena Bronisz 
 


