
Uchwała Nr XIV/67/2016
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świedziebnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy 
za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885 z późn. zm.1)) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdaniem 

finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, informacją o stanie mienia 

komunalnego gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udziela się Wójtowi Gminy Świedziebnia 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. 
poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, 
poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.
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UZASADNIENIE

Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.

poz. 446) daje delegację organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego do rozpatrzenia

sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały w sprawie absolutorium z tego tytułu.

Z kolei art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.

poz. 885 z późn. zm.) stanowi, że nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym,

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium po

zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) sprawozdaniem finansowym;

4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2 ustawy;

5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

6) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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