
Projekt  

UCHWAŁA NR XXVIII/164/2021 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 23 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2020 rok. 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r.,poz 713, poz. 1378) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r.,poz 305), po zapoznaniu się 

z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, 

2) sprawozdaniem finansowym za 2020 rok , 

3) informacją o stanie mienia Gminy Bądkowo, 

4) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bądkowo 

5) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy za 2020 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium.  

Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje: 

§ 1. W głosowaniu jawnym bezwzględną większością ustawowego składu Rada Gminy 

Bądkowo udziela się Wójtowi Gminy Bądkowo Panu Ryszardowi Stępkowskiemu 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2020 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały NR XXVIII/164/2021 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 23 czerwca 2021r. 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym Dz.U. z 2020r.,poz. 713z póź. zm) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy 

rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium z tego tytułu. Natomiast art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych    ( Dz.U. z 2021r. poz.305) zobowiązuje organ stanowiący do 

podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy po zapoznaniu się z : 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 roku, 

2 )sprawozdaniem finansowym za 20120 rok, 

3)opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku o 

przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok oraz o wniosku 

Komisji Rewizyjnej, 

4)Informacją o stanie mienia , 

5)stanowiskiem Komisji Rewizyjnej . 

Wójt Gminy przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 

2020. Sprawozdanie to podlegało zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy oraz 

Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bądkowo, po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy za 2020 rok a także po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień, wydała opinię 

pozytywną oraz wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Bądkowo. 

Rozpatrzenie sprawozdań dokonuje się z zachowaniem procedury w ramach której wydana 

została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we 

Włocławku. 

Mając za podstawę uregulowania art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały. 



 


