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UCHWAŁA NR XXXIX/...../2021 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.), w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869) oraz zgodnie z § 4a rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 
26 marca 2021 r. 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 2021 r. poz. 572) Rada Gminy Gniezno 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 rok, 

2) sprawozdaniem finansowym Gminy Gniezno za 2020 rok, 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 
2020 rok, 

4) informacją o stanie mienia Gminy Gniezno, 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 rok, 

6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, udziela się absolutorium Wójtowi 
Gminy Gniezno z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Gniezno, jako organ stanowiący, po 
zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 r., sprawozdaniem 
finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i informacją o stanie mienia Gminy Gniezno 
oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno, została zobligowana 
do zajęcia stanowiska w sprawie udzielenia organowi wykonawczemu gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 r.
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