Projekt
z dnia 11 czerwca 2019 r. Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA NR X / /2019
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 869) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gniezno za
2018 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz 506) do wyłącznej właściwości rady gminy należy: uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie
sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium z tego tytułu oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, Rada Gminy
winna podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
Podjęcie przedmiotowej uchwały powinno być poprzedzone zapoznaniem się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
4) informacją o stanie mienia,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Powyższe przesłanki zostały zrealizowane i po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej wnoszącej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
Rada Gminy podziela słuszność

tego wniosku i uznaje podjęcie niniejszej uchwały za konieczne i

uzasadnione.
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Mariusz Nawrocki
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