
UCHWAŁA NR XXII/201/2021 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 28a ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu: 

1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2020 r., 

2) sprawozdania finansowego Gminy Stanisławów za 2020 r., 

3) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Stanisławów za 2020 r., 

4) informacji o stanie mienia Gminy Stanisławów, 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, w tym z wnioskiem w sprawie absolutorium, 

6) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej złożonego 
w sprawie absolutorium, udziela się Wójtowi Gminy Stanisławów absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Stanisławów za 2020 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE

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

713 ze zm.), do wyłącznej właściwości Ray Gminy należy rozpatrywanie sprawozdania

z wykonania budżetu Gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia

absolutorium z tego tytułu. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 maja 2021 r. przyjęła wniosek o

udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r. i wnioskowała do Rady Gminy o

udzielenie Wójtowi Gminy Stanisławów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 r.
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