
UCHWAŁA  Nr XIII/142/20  

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno z tytułu wykonania budżetu Gminy Gnojno  

za 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 713), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze 

zm.), art. 15 zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 

r., poz. 374 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. 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 2020 

r., poz. 570 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym, 

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, informacją o stanie mienia Gminy Gnojno i stanowiskiem 

Komisji Rewizyjnej, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno z tytułu wykonania budżetu Gminy Gnojno 

za 2019 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie później niż dnia 30 

czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje 

uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się ze (z):  

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2) sprawozdaniem finansowym; 

3) opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu; 

4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

5) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

W dniu 23 marca 2020 r. Wójt Gminy Gnojno przedstawił Radzie Gminy Gnojno sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2019 rok, które zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach uchwałą nr 50/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. wyraziła 

pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gnojno na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 r. zapoznała się ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym za 2019 rok oraz opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Na tej podstawie zwróciła się z wnioskiem do Rady Gminy Gnojno 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2019 został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. VII Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach uchwałą nr 79/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. pozytywnie 

zaopiniował wniosek Komisji. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Gnojno z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2019 jest uzasadnione. 

Id: A66B3D4D-64AA-4B48-8D0C-137CB420B066. Podpisany Strona 2 z 2


		2020-07-29T22:00:00+0000
	Polska
	Stanisław Wcisło
	Podpis organu wydającego akt prawny.




