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UCHWAlA Nr XXXI/Z09/Z017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 21 czerwca 2017 roku 

W sprawie udzielenia W6jtowi Gminy Baboszewo absolutorium z tytutu wykonania 
budietu za Z016 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2016 roku , poz. 1870 ze zm.), 

po zapoznaniu si~ z: 
1) sprawQzdaniem z wykonania budietu Gminy Baboszewo za 2016 rok; 
2) sprawDzdaniem finansowym; 
3) opiniq Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie; 
4) informacjq 0 stanie mienia Gminy Baboszewo; 
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§1 

Udziela sit:: Wojtowi Gminy Baboszewo absolutorium z tytutu wykonania budzetu za rok 2016. 

§Z 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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UZASADNIENIE 

do UCHWAtY Nr XXXI/Z09/2017 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 21 czerwca 2017 roku 

Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budietu oraz podejmowanie uchwaty 

W sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytutu na leiy do wytClcznej 

wtasciwQsci rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzCJdzie 

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) sprawQzdaniem z wykonania budietu jednostki samorz<tdu terytoria lnego; 

2) sprawozdaniem finansowym; 

3) opini'l regionalnej izby obrachunkowej, 0 kt6rej mowa wart. 270 ust. 2; 

4) informacjq 0 stanie mienia jednostki samorzctdu terytorialnego; 

5) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonan ie budietu gminy i wyst~puje z wnioskiem do rady gminy 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Wniosek w sprawie absolutorium 

podlega zaopiniowaniu przez regiona1nil izb~ obrachunkowil (art. 18a ust. 3 ustawy 0 

samorzildzie gminnym). Regiona lna Izba Obrachunkowa Uchwal il Nr Ci.22S.2017 Skladu 

Orzekajqcego Regiona lnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 czerwca 2017 roku 

zaopiniowala pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baboszewo w sprawie 

udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy Baboszewo z tytulu wykonania budietu za 2016 rok. 

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

udzielenie absolutorium nast~puje bezwzgl~dnCl wiE:kszosci'l gtos6w ustawowego skladu rady 

gmi ny. 
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