UCHWAŁA NR IX.55.15
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cielądz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.
379, poz. 1072) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,
poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy Cielądz uchwala,
co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2014 rok;
2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy Cielądz za 2014 rok;
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, dotyczącą sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Cielądz za 2014 rok;
4) z informacją o stanie mienia Gminy Cielądz;
5) z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dn. 08.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium za
2014 rok,
udziela się Wójtowi Gminy Cielądz absolutorium za 2014 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ mgr Małgorzata Rosa

UZASADNIENIE:
Ustawa o samorządzie gminnym określa, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy
między innymi rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
Ponadto ustawa o finansach publicznych określa, iż nie później niż do dnia 30 czerwca
roku następującego po roku budżetowym, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie
absolutorium dla Wójta.
Przed podjęciem uchwały zapoznaje się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią regionalnej izby obrachunkowej,
4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.
Zgodnie z art. 18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, komisja rewizyjna
zobowiązana jest do zaopiniowania wykonania budżetu i wystąpienia z wnioskiem do rady gminy
w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium wójtowi gminy, przy czym wniosek ten
podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
Na posiedzeniu w dniu 08.06.2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cielądz wystąpiła
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Cielądz.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w uchwale Nr III/98/2015
z dnia 18.05.2015 r. wyraził pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki.
Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy
zapoznaje się z wnioskiem i opinią komisji rewizyjnej. Uchwałę w sprawie absolutorium rada
gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

Mając na uwadze pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu oraz sprawozdania
finansowego za 2014 rok przez Komisję Rewizyjną, jak również pozytywną opinię RIO
w Łodzi, przedkłada się projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Cielądz.

