
                                         

U C H W A Ł A  NR XXV / 175 / 2013 

RADY  GMINY  W  JANOWICACH  WIELKICH  

z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie 

z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 2012 rok 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tj.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.] - Rada Gminy w Janowicach Wielkich              

u c h w a l a , co następuje: 
 

 

§ 1 

Po zapoznaniu się z: 

1/ sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy, 

2/ sprawozdaniem finansowym za 2012 rok, 

3/ opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

4/ informacją  o stanie mienia komunalnego, 
5/ stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 
- udziela się   absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Janowice Wielkie za 2012 rok. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 

Rady Gminy należy podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi z 

tytułu wykonania budżetu. Rada Gminy zobowiązana jest na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym podjąć uchwałę w sprawie 

absolutorium dla wójta po zapoznaniu się z następującymi dokumentami: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok, 

2) sprawozdaniem finansowym za 2012 rok, 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, zespół zamiejscowy w Jeleniej Górze, 

4) informacją o stanie mienia Gminy, 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej -uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janowice Wielkie. 

Wymienione dokumenty zostały przedłożone Radzie Gminy z zachowaniem terminów przepisanych prawem. 

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz wskazane opinie RIO i Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy 

Janowice Wielkie niniejszą uchwałą udzieliła Wójtowi Gminy Janowice Wielkie absolutorium. 

 


