
         

  

 

Uchwała Nr XXV.349.2020 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 21 lipca 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2019 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 271 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 6 Ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 
1649 i 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz art. 2 ust. 1, art. 3, 5, 13 pkt 2 ustawy z 
dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) i art.15zzzzzz ustawy z 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 
2020 r. poz. 374 z późn. zm.1),  Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Po zapoznaniu się: 

1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za 2019 rok; 

2) ze sprawozdaniem finansowym; 

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Nadarzyn sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za 2019 rok;  

4) z informacją o stanie mienia Gminy Nadarzyn;  

5) z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Nadarzyn wraz z pozytywną  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Nadarzyn;  

udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2019 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie 

przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

  

 

 

 

 

                                                
1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 
1086, 1106, 1086 


