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Uchwała Nr ……/2021 

Rady Gminy Stoszowice 

z dnia … czerwca 2021 r. 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie 

budżetu Gminy za 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 271 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305),  

po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Stoszowice z wykonania budżetu gminy 

za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o tym 

sprawozdaniu, sprawozdania finansowego za 2020 rok, informacji o stanie mienia 

jednostki samorządu terytorialnego oraz po zapoznaniu się z uchwałą Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice dotyczącą udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Stoszowice oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  

o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, Rada Gminy Stoszowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice z tytułu wykonania 

budżetu Gminy Stoszowice za 2020 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 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. W myśl 

zapisów art. 18 ust. 3 ww. ustawy, działanie Rady Gminy winno być poprzedzone 

opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy oraz wnioskiem tejże Komisji  

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, który to następnie 

podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

W świetle art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), 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 m.in. z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2) sprawozdaniem finansowym; 

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

4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

5) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

Nadto organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może żądać 

przedłożenia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych 

wyjaśnień odnoszących się do dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2. 

Wójt Gminy Stoszowice na mocy zarządzenia Nr 23/2021 z dnia 30 marca 2021 r. 

przedstawił Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we 

Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 rok wraz  

z informacją o stanie mienia komunalnego. Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Stoszowice sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 r. 

(uchwała Nr XV/51/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Stoszowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 rok) 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stoszowice dokonała oceny wykonania budżetu 

Gminy Stoszowice za rok 2020, wydając w tym zakresie opinię pozytywną i na tej 

podstawie  sporządziła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Stoszowice z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2020. Wniosek został 

następnie przedstawiony Radzie Gminy Stoszowice oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej we Wrocławiu (uchwała Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Stoszowice z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Stoszowice za 2020 r.). 
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Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu - po zapoznaniu 

się z przedłożoną opinią Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice, wydał opinię pozytywną o ww. wniosku 

(uchwała nr XV/78/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Stoszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2020 

rok). 

Tym samym, po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Stoszowice z wykonania 

budżetu gminy za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego za 2020 rok, informacji 

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po zapoznaniu się z uchwałą 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice dotyczącą udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Stoszowice oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, Rada Gminy 

Stoszowice podjęła uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy Stoszowice absolutorium za 

2020 r. 

 

 

 

 

 

 


