UCHWAŁA NR XX/170/2020
RADY GMINY KRAMSK
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2019.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Kramsk uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym,
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia Gminy oraz stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej, Rada Gminy Kramsk udziela Wójtowi Gminy Kramsk absolutorium za rok 2019.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Lidźbiński
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Uzasadnienie
do uchwały nr XX/170/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2019.
Zgodnie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) do wyłącznej
właściwości rady gminy należy m. in. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
Na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 ze zm.), nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym
rada gminy zobowiązana jest podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta, po zapoznaniu się
z wymienionymi w ww. ustawie dokumentami. W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz
rozporządzeniu 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. z 2020 r.
poz. 570) wydłużono termin wykonania czynności określonych w art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. poz. 713) o 60 dni.
Zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna zaopiniowała wykonanie
budżetu gminy i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Kramsk w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Wójt Gminy Kramsk
Andrzej Nowak
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