
-projekt-UCHWAŁA NR XIII/ /2016 

RADY GMINY ZĘBOWICE  

z dnia  23 czerwca 2016 r. 

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy  

z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 271   

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. 

poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, 

poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r., 

2) sprawozdaniem finansowym, 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu, 

4) informacją o stanie mienia gminy Zębowice, 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, 

udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice Panu Waldemarowi Czaja z tytułu 

wykonania budżetu Gminy na 2015 rok. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Uzasadnienie: 

Na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Gminy  

do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium  

dla Wójta Gminy. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu należy do wyłącznej 

właściwości Rady Gminy. Uchwałą Nr 227/2016 z dnia 27 maja 2016 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r. 

 

 

 

 
Opracowała: Irena Dzikowska 

 

 

 

 

 

 

 


