
UCHWAtA Nr XVII/125/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 31 maja 2016 roku 

w sprawie udzielenia W6jtowi Gminy Baboszewo absolutorium z tytutu wykonania 

budzetu za 2015 rok. 

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

o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz. 885 z pain. zm.L 

po zapoznaniu si~ z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budietu Gminy Baboszewo za 2015 rok; 

2} sprawozdaniem finansowym; 

3} opiniq Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie; 

4} informacjq 0 stanie mienia Gminy Baboszewo; 

5} stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wajta Gminy. 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§1 

Udziela si~ Wajtowi Gminy Baboszewo absolutorium z tytutu wykonania budietu za rok 2015. 

§2 

Uchwata wchodzi w iycie z dniem podj~cia. 



UZASADNIENIE 

do UCHWAtY Nr XVII/125/2016 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 31 maja 2016 roku 

Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budzetu oraz podejmowanie uchwaty w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytutu nalezy do wytqcznej wtasciwosci rady gminy 

(art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., 0 samorzqdzie gminnym). 

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., 0 finansach publicznych rada gminy 

podejmuje uchwat~ w sprawie absolutorium po zapoznaniu si~ z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego; 

2) sprawozdaniem finansowym; 

3) opiniq regionalnej izby obrachunkowej, 0 kt6rej mowa wart. 270 ust. 2; 

4) informacjq 0 stanie mienia jednostki samorzqdu terytorialnego; 

5) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budzetu gminy i wyst~puje z wnioskiem do rady gminy 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Wniosek w sprawie absolutorium podlega 

zaopiniowaniu przez regionalnq izb~ obrachunkowq (art. 18a ust. 3 ustawy 0 samorzqdzie gminnym). 

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwatq Nr Ci.167.2016 Sktadu Orzekajqcego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 maja 2016 roku zaopiniowata pozytywnie wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Baboszewo w sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy Baboszewo 

z tytutu wykonania budzetu za 2015 rok. 

Stosownie do art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym udzielenie 

absolutorium nast~puje bezwzgl~dnq wi~kszosciq gtos6w ustawowego sktadu rady gminy. 


