UCHWAŁA nr 84/XVI/08
Rady Gminy Płoniawy - Bramura
z dnia 10 kwietnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Płoniawy-Bramura z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007
r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. z 2001 r . Nr 142, poz.1591 z późn.zm/ oraz
art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach
publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm./ uchwala się , co
następuje:
§ 1
Po zapoznaniu się z :
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za rok 2007
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały,
2) opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 03 marca
2008 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura w 2007 r.
,
3) uchwałą
nr 5/0/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 marca 2008 r.w sprawie wydania
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoniawy-Bramura sprawozdaniu
z wykonania budżetu gminy za 2007 r.
4) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 03
marca 2008 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura
absolutorium za rok 2007,
5) uchwałą Nr 6/0/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wydania
opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
Płoniawy-Bramura w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za
2007 r.
udziela się Wójtowi
Gminy Płoniawy-Bramura absolutorium
za rok budżetowy 2007
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Absolutorium, jako akt organu stanowiącego samorządu terytorialnego, uznaje na
podstawie sprawozdania prawidłowość wykonania przez organ wykonawczy samorządu
terytorialnego budżetu za rok poprzedni. Przyjmuje się, że sprawozdanie z wykonania budżetu
to poprawna pod względem formalnym i rzetelna, tzn. zgodna ze stanem faktycznym
informacja o realizacji budżetu w danym roku .
Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za rok 2007

spełnia

wszystkie wymogi ustawowe w tym zakresie. Zawiera zestawienie dochodów i wydatków
wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczegółowości nie mniejszej niż w
uchwale budżetowej, a także obejmuje wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły
rachunki dochodów własnych, oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi
sfinansowanych. Wójt przedstawił również radzie gminy sprawozdanie roczne z wykonania
zadań zleconych w ramach przyznanych na ten cel dotacji. Szczegółowa część opisowa
poszczególnych działów gospodarki narodowej z omówieniem odchyleń od planowanych
dochodów i wydatków, stopnia realizacji zadań inwestycyjnych, stanu zaciągniętych
kredytów, dopełnia całość sprawozdania.
Sprawozdanie przedłożono wszystkim komisjom Rady celem analizy. Zgodnie z art. 18a
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu
gminy i występuje do rady z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi.
Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za rok 2007 i w związku z tym przedłożyła wniosek o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura za rok 2007.
Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej wraz ze sprawozdaniem przesłano Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Kolegium Orzekające RIO zajęło stanowisko w sprawie
sprawozdania i absolutorium, wydając uchwałę nr z dnia w i uchwałę nr z dnia w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi z za rok 2007.

W oparciu o komplet dokumentów złożonych Radzie,

istnieją podstawy do zajęcia

stanowiska Rady w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Płoniawy-Bramura absolutorium za
rok 2007.

