
UCHWAŁA NR XVI/118/20 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

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 2020 r., poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, 
poz. 695, poz. 1175) w związku  art. 15zzh ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, 
poz. 1106) i §4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych 
terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, 
udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 
poz. 570) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się: 

1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2019 rok; 

2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy Cielądz za 2019 rok; 

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Cielądz za 2019 rok; 

4) z informacją o stanie mienia Gminy Cielądz; 

5) z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium za 
2019 rok, 

udziela się Wójtowi Gminy Cielądz absolutorium za 2019 rok. 

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

   

  
 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Małgorzata Rosa 
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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.

Kolejna ustawa - o finansach publicznych normuje, iż nie później niż do dnia 30 czerwca
roku następującego po roku budżetowym, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium
dla Wójta.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w 2019 roku opóźnieniu uległa
procedura absolutoryjna. Termin na podjęcie przez organy stanowiące JST uchwał w sprawie
absolutorium przesunięty został o 60 dni.

Przed podjęciem uchwały Rada zapoznaje się ze:
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.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w uchwale Nr III/62/2020 z
dnia 27 kwietnia 2020 r. wyraził pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki.

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 15.06.2020 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cielądz wystąpiła z
wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Cielądz.

Wniosek Komisji Rewizyjnej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową (Uchwała Nr III/150/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 25 czerwca 2020 roku).

Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy
zapoznaje się z wnioskiem i opinią komisji rewizyjnej.

Mając na uwadze pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu oraz sprawozdania
finansowego za 2019 rok przez Komisję Rewizyjną, jak również pozytywną opinię RIO w Łodzi,
przedkłada się projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cielądz.
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