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Uchwała Nr I/60/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 1 czerwca 2021 roku

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łasku za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 8 w zw. z art.19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2137) Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Anna Kaźmierczak przewodniczący
2. Roman Drozdowski członek
3. Iwona Kopczyńska członek

uchwala, co następuje:

nie zgłasza zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku o 
udzielenie absolutorium  Burmistrzowi Łasku za 2020 rok.

Uzasadnienie

W dniu 28 maja 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wpłynął wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza 
Łasku za 2020 rok, wyrażony w treści Uchwały Nr 3/2021, podjętej przez Komisję w dniu 24 
maja 2021 roku.

Z treści uzasadnienia do wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łasku 
obradowała w dniach: 13 i 24 maja 2021 roku. Na podstawie przedłożonych dokumentów, Skład 
Orzekający ustalił, że Komisja dokonała rozpatrzenia sprawozdania finansowego, 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z opinią Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia 
Gminy. Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniami z wykonania uchwał Rady Miejskiej 
w Łasku podjętych w 2020 roku oraz zarządzeń Burmistrza Łasku. Ponadto Komisja 
przeanalizowała zalecenia i wnioski pokontrolne, wydane na podstawie przeprowadzonych 
kontroli zewnętrznych. W toku czynności kontrolnych Komisja odniosła się do planowanych oraz 
wykonanych w 2020 roku dochodów i wydatków budżetu. Komisja stwierdziła, że budżet po 
stronie dochodów i wydatków realizowany został zgodnie z podjętymi zarządzeniami i 
uchwałami. Komisja wskazała, że w sprawozdaniu opisowym podano szczegółowe 
uzasadnienie dotyczące niewykonania wydatków w poszczególnych zadaniach, a występujące 
w niektórych pozycjach budżetu rozbieżności pomiędzy planem i wykonaniem, stanowiły wynik 
obiektywnych uwarunkowań występujących w procesie ich realizacji. Komisja dokonała 
weryfikacji stanu zadłużenia Gminy. Ponadto Komisja dokonała kontroli zwolnień i ulg w 
zakresie należności Gminy za 2020 rok. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych 
Komisja nie dopatrzyła się naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W zakresie gospodarki 
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finansowej samorządowych zakładów budżetowych Komisja wskazała na konieczność 
bieżącego monitorowania sytuacji finansowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w związku z 
wystąpieniem na koniec 2020 roku ujemnego stanu środków obrotowych netto. Komisja 
Rewizyjna dokonała również analizy informacji o stanie mienia komunalnego.

Z przesłanych dokumentów wynika, że Komisja Rewizyjna w dniu 24 maja 2021 roku 
jednogłośnie (5 głosów „za”) przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łasku za 
2020 rok.

Na podstawie przedstawionych przez Komisję Rewizyjną dokumentów Skład 
Orzekający stwierdził, że Komisja Rewizyjna wypełniła obowiązek wynikający z art. 270 ust.2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., 
poz. 305) 

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 
14 dni od dnia doręczenia uchwały.
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