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UCHWAŁA NR XX/.../20 

RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Gorzyce za 2019 rok 

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, art.28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.), po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2019 rok, 

2) sprawozdaniem finansowym Gminy Gorzyce za 2019 rok, 

3) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2018 roku, do 31.12.2019 roku, 

4) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2019 rok, 

5) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy Gorzyce za 2019 rok, 

6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku 
o udzielenie Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 
2019 rok, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 
2019 rok. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Gorzyce za 2019 rok, został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.). Zgodnie z w/w przepisami do wyłącznej
właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy. W/w uchwałę Rada Gminy podejmuje nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po
roku budżetowym.

W bieżącym roku, ze względu na wprowadzony stan epidemii, minister finansów wydał rozporządzenie 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), zgodnie z którym zostały o 60 dni
przesunięte obowiązki związane z procedurą absolutoryjną. W oparciu o przepisy w/w rozporządzenia
ostateczny termin przedstawienia organom stanowiącym sprawozdania finansowego za rok 2019, upłynie z
dniem do 30 lipca. Organy stanowiące uchwałę o absolutorium powinny podjąć do dnia 29 sierpnia.

Wójt Gminy Gorzyce przedstawił Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za
2019 rok, sprawozdania finansowe Gminy Gorzyce za 2019 rok oraz raport o stanie Gminy Gorzyce w 2019
roku. Sprawozdania budżetowe i finansowe zostały przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Katowicach, celem zaopiniowania. Wydana w tym temacie opinia jest pozytywna.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu sprawozdań, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach, wypracowała stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy. Stanowisko to, wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium za
2019 rok, zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania.
Wydana w tym temacie opinia jest pozytywna. Tym samym, z zachowaniem pierwotnych terminów,
wynikających z ustawy o finansach publicznych, została zrealizowana pełna procedura wymagana przed
podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium za 2019 rok.
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