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UCHWAŁA NR XXXII/     /2022 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium za 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.1)) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 z późn. zm2).) Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z: stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, zaopiniowanym przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2021 rok 
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o tym sprawozdaniu, sprawozdaniem finansowym 
oraz informacją o stanie mienia gminy, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Adam Janas 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, 

poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ wykonawczy przedstawia 
organowi stanowiącemu a sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni,informację o stanie 
mienia gminy (przekazane Zarządzeniem Nr 0050/45/2021 z dnia 20 kwietnia 2022 r.), a także do dnia 
31 maja sprawozdanie finansowe (przekazane Zarządzeniem Nr 0050/48/2021 z dnia 13 maja 2021 r.). Rada 
Gminy po rozpatrzeniu w/w dokumentów oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 
i opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, w terminie do 30 czerwca podejmuje uchwałę 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Wójta. 

Sporządził: Mateusz Bieniek 
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