
 
 
 

UCHWAŁA NR XXXII/246/17 
RADY GMINY SANTOK 
z dnia 1 czerwca 2017r. 

 

w sprawie:   udzielenia   absolutorium   dla   Wójta   Gminy   Santok   z   tytułu    
   wykonania  budżetu  za  2016  rok. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz 
art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Rada Gminy Santok po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 

Gminy Santok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Santok za 
2016 rok oraz po zapoznaniu się z: 
- informacją o stanie mienia Gminy Santok za okres od 01.01.2016r. do 

31.12.2016r., 
- uchwałą nr 236/2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Zielonej Górze z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie wydania opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Santok za 2016r. wraz 
z informacją o stanie mienia, 

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok z dnia 
17 maja 2017r. o udzielenie Wójtowi Gminy Santok absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Santok za rok 2016, 

- uchwałą nr 350/2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2017r. w sprawie wydania opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Santok dotyczącym udzielenia absolutorium 
Wójtowi, 

 
udziela absolutorium Wójtowi Gminy Santok z tytułu wykonania budżetu za 2016 
rok. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

    Przewodniczący Rady Gminy 
 

Damian Kochmański 
 

 

 

 
UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – Organ 
stanowiący nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym – po 
zapoznaniu się z powyższymi dokumentami – podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź nie 
udzielenia absolutorium dla Wójta danej Gminy. Podjęcie uchwały następuje na wniosek Komisji 
Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Santok, dnia 17 maja 2017r. złożyła wniosek 
o udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Santok, który został pozytywnie zaopiniowany przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze. 


