RADA GMINY
WH.CZYCE
wc j. ŚWjęłołttlv~lcie

w sprawie udzielenia
budżetu za 2019 rok.

Uchwala Nr XIX/148/2020
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 24 lipca 2020 r.
Wójtowi

Gminy Wilczyce

absolutorium

z tytułu wykonania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.28a ust. I i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 7 I3 ) i art. 27 I ust. I ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869
z późn.zm.),
po zapoznam u SIę ze:
l) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 20 I 9 rok;
2) sprawozdaniem finansowym za 2019 rok ;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Wilczyce w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy
Wilczyce absolutorium za 2019 rok;
4) informacją o stanie mienia Gminy Wilczyce;
5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:
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Udziela Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium
Wilczyce za 20 I 9 rok.

z tytułu wykonania

budżetu Gminy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
~~

'fG Rnźmiej

/

RADA G lNY
WltCZYCE
woj. świętokrzysllie

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilczyce absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.28a ust. I i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 271 ust.! ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869
z późn.zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje
uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się ze:
I) sprawozdaniem z wykonania budżetu JST,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią regionalnej izby obrachunkowej,
4) informacją o stanie mienia komunalnego,
5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.
Wójt Gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się
zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami
finansowymi.

Komisja Rewizyjna

oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
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