UCHWAŁA NR XXVII/228/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdaniem finansowym,
informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o
sprawozdaniu z wykonania budżetu i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla
Wójta oraz po przeprowadzonym głosowaniu z wynikiem: ZA - 14 głosów, PRZECIW i WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ - nie było,
UDZIELA SIĘ ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI Z TYTUŁU WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2016 ROK
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
Rada Gminy rozpatruje sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
poprzedni rok budżetowy, zapoznaje się z informacją o stanie mienia komunalnego, opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, a następnie w terminie do 30 czerwca roku następnego
po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium. Uchwałę podejmuje się bezwzględną
większością głosów ustawowego składu Rady.
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. zostały
przeanalizowane i pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 9
maja 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uchwałą z dnia 20 kwietnia 2017 r. pozytywnie
oceniła sprawozdanie gminy Pszczółki z realizacji budżetu za 2016 r.
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