
UCHWAŁA NR LXII/336/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 26 lipca 2022 r. 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559; poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305; poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; 
z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz.1283) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 7 marca 2022 zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania 
obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do 
właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji ( Dz.U. z 2022 r. poz. 561 ) w związku 
z art.15 zzh ust.3  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o poszczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021, poz. 2095, 2095, 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368, 2459, 
z 2022r. poz.202, 218, 655, 830, 1301, 1370),  po zapoznaniu się ze: 

1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2021 r.; 

2. Sprawozdaniem finansowym Gminy Będzino za 2021 r.; 

3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Będzino za 
2021 r.; 

4. Informacją o stanie mienia Gminy Będzino; 

5. Wnioskiem Komisji Rewizyjnej; 

6. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.   
Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie udziela się Wójtowi Gminy Będzino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta po 
zapoznaniu się ze: 
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy; 
2) sprawozdaniem finansowym; 
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej; 
4) informacją o stanie mienia gminy; 
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 

 
Rada Gminy może żądać przedłożenia przez wójta dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do w/w 
dokumentów. Tryb głosowania powinien być jawny. Zgodnie z art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, 
uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
rady. Rada dokonując oceny wykonania budżetu powinna czynić to w sposób kompleksowy, odnosząc się do 
całości wykonania planu finansowego jakim jest budżet, nie zaś koncentrować się jedynie na wybranych 
elementach. Zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem nieudzielenie absolutorium z przyczyn innych niż 
z tytułu wykonania budżetu stanowi istotne naruszenie prawa. 

Zarządzeniem Nr 308/a/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Będzino przekazał sprawozdanie 
z wykonania budżetu gminy Będzino za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia. Uchwałą nr 
K.50.353.2022 z dnia 18 maja 2022 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecnie – 
wyraził pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Będzino sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy Będzino za 2021 r. 

Na posiedzeniach, w dniach 09 czerwca 2022r. i 20 czerwca 2022r. oraz 06 lipca 2022r. Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy w Będzinie dokonała analizy przedstawionych sprawozdań i sporządziła dwukrotnie wniosek 
w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Będzino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 
Uchwałą nr 50-4/2/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku, negatywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Będzino w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Będzino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
rok 2021 oraz Uchwałą nr 50-4/4/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie z zastrzeżeniami zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej w 
sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Będzino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Uwagi 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie zawarte we wniosku z dnia 7 lipca 2022 r. dot. wykonania 
budżetu Gminy Będzino za 2021r. zostały odczytane na sesji i podtrzymane podczas dyskusji. 

Budżet Gminy Będzino na 2021 rok uchwalony uchwałą Nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku po 
stronie dochodów stanowił kwotę 52.812.277,92 zł, w tym dochody bieżące 45.611.031,78 zł, dochody 
majątkowe 7.201.246,14 zł, a po stronie wydatków kwotę 57.404.604,91 zł, w tym wydatki bieżące 
45.154.268,46 zł, wydatki majątkowe 12.250.336,45 zł.  Deficyt w kwocie 4.592.326,99 zł planowano pokryć 
przychodami pochodzącymi z emisji obligacji długoterminowych. W okresie sprawozdawczym dokonano 
zmian budżetu uchwałami podjętych przez Radę Gminy i zarządzeniami wydanych przez Wójta Gminy 
Będzino. W związku z powyższymi zmianami dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 3.367.940,69 zł 
i ostateczna kwota dochodów stanowi 56.180.218,61 zł, w tym dochody bieżące 50.518.029,37 zł, dochody 
majątkowe 5.662.189,24 zł. 

Po stronie wydatków zwiększono plan o 1.792.339,10 zł, które po zmianie stanowią 59.196.944,01 zł, w tym 
wydatki bieżące 49.746.928,25 zł, wydatki majątkowe 9.450.015,76 zł. 
Planowany deficyt budżetu w 2021 roku w kwocie 4.592.326,99 zł w trakcie roku uległ zmianie 
i wypracowano nadwyżkę w kwocie 3.675.967,27 zł. Stan zadłużenia Gminy Będzino na dzień 31.12.2021 r. 
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji wyniósł 10.591.403,00 zł. Dochody 
bieżące wykonano w 101,73 %, a dochody majątkowe w 123,22 %. 

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 103,89 % jest proporcjonalne w odniesieniu do czasookresu, 
jednak w niektórych składnikach dochodów wykonanie jest niższe lub wyższe od 100 %. 
Planowane wydatki na 2021 rok stanowiły ogólną kwotę 59.196.944,01 zł a wykonano je w kwocie 
54.691.941,39 zł, co stanowi 92,39 % planu. 
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