
         PROJEKT 

 

 

Uchwała Nr  ……… 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 19 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2018 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz 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) oraz  

z art. 2 ust. 1, art. 3 i art. 13 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 

1523, Dz. U. z 2018 r., poz. 2243) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Po  zapoznaniu się: 

1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za 2018 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 2018 rok 

oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn; 

4) z informacją o stanie mienia Gminy Nadarzyn;  

5) z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Nadarzyn;  

udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2018 rok. 

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

przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

      

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

„[…] do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie 

sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium z tego tytułu […]”. 

 

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej  

z wykonania budżetu oraz pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie  wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Nadarzyn, Rada Gminy stwierdziła, iż podjęcie niniejszej uchwały ma swoje 

uzasadnienie w ww. opiniach oraz spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów 

prawa. 

 


