
UCHWAŁA NR XLIX  / 258 / 2022 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 28 lipca 2022 r. 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Szczytniki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.            o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.),  § 4b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 
2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków  w zakresie ewidencji oraz 
sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia  i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 
sprawozdań lub informacji  ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1832 ze zm.), art. 15 zzh ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( t.j. Dz. U. z 2021 r.,  
poz. 2095 ze zm.) Rada Gminy Szczytniki uchwala co następuje: 

§ 1. Udziela się  Wójtowi Gminy Szczytniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XLIX / 258 / 2022 
Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 28 lipca 2022 roku 
 
w sprawie:  absolutorium dla Wójta Gminy Szczytniki. 
 
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2022 r.,  poz. 559 ze zm. ) do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie 
sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub 
nie udzielenia absolutorium z tego tytułu dla wójta gminy. Stosownie do art. 271 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 305 ze 
zm.) organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla organu 
wykonawczego. 
Zgodnie z § 4b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie 
określenia innych terminów wypełniania obowiązków  w zakresie ewidencji oraz 
sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia  i przekazania do właściwego rejestru, jednostki 
lub organu sprawozdań lub informacji  ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1832 ze zm.)  terminy 
określone w art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 270 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych, przypadające w 2022 r., przedłuża się o 30 dni. 
Zgodnie z art. 15 zzh ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( t.j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 
2095 ze zm.)w przypadku określenia w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, nowego 
terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę, o której mowa w 
art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do dnia 
wskazanego w tym rozporządzeniu. Komisja rewizyjna przedstawia organowi 
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarządu powiatu lub zarządu województwa, o 
którym mowa w art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w 
terminie 15 dni przed dniem wskazanym  w rozporządzeniu. 
 Wójt Gminy Szczytniki,  zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, przedstawił 
 Radzie Gminy Szczytniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej                       w Poznaniu 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2021 r. wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego. 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, uchwałą Nr SO-
16/0954/274/2022 z dnia 30 maja 2022 roku wydał opinię pozytywną o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia 
Jednostki i objaśnieniami. 
W dniu 30 czerwca 2022 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Szczytniki pozytywnie oceniła 
wykonanie budżetu Gminy Szczytniki za 2021 rok w wniosła o udzielenie absolutorium dla 
Wójta Gminy Szczytniki za 2021 rok, podejmując na tę okoliczność uchwałę Nr 1/2022.  
Uchwała Komisji Rewizyjnej z dnia 30 czerwca 2021 r. została przesłana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej celem jej zaopiniowania.  
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą nr SO-17/0955/275/2022 z dnia 11 
lipca 2022 r.  wyraziła opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi 
absolutorium za 2021 rok został należycie uzasadniony.   
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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