UCHWAŁA NR 170.XXVII.2021
RADY GMINY PŁONIAWY - BRAMURA
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura z tytułu wykonania budżetu
gminy za 2020 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 305), po zapoznaniu się z :
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za rok 2020,
2) sprawozdaniem finansowym gminy Płoniawy-Bramura za rok 2020,
3) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy,
4) pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za rok 2020,
5) pozytywną opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020 i wnioskiem Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2020,
6) pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2020, Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Wójtowi
rok 2020.

Gminy Płoniawy-Bramura absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Krzysztof Majewski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu
gminy i występuje do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi. Komisja
Rewizyjna wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 i w związku
z tym sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura za rok 2020, który
przedłożyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwałą Nr 3.f./323/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wydał pozytywną opinię dot. wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok.
W oparciu o komplet dokumentów złożonych Radzie i uzyskane pozytywne opinie uprawnionych organów,
istnieją podstawy do udzielenia Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura absolutorium za rok 2020.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Krzysztof Majewski
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