UCHWAŁA Nr VIII/62/19
RADY GMINY DYGOWO
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu
za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
po zapoznaniu się przez Radę Gminy:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok;
2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy Dygowo za 2018 rok;
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy
w Koszalinie o przedłożonym przez Wójta Gminy Dygowo sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Dygowo za 2018 rok;
4) z informacją o stanie mienia Gminy Dygowo;
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Dygowo,
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się Wójtowi Gminy Dygowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Dygowo za 2018 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) do właściwości Rady Gminy należy rozpatrywanie
sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
Wykonanie budżetu gminy opiniuje komisja rewizyjna i występuje z wnioskiem
do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek
w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową
w Szczecinie - Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dygowo na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 roku
wydała opinię o wykonaniu budżetu i zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Wójta
Gminy Dygowo za 2018 rok. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową – Uchwała nr LXI.252.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 maja 2019 r.
W związku z powyższym zgodnie z art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), nie później niż do 30 czerwca
roku następującego po roku budżetowym, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium dla wójta.

