
Projekt

z dnia  5 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2077 z późn. zm.1)) Rada Gminy po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,

2) sprawozdaniem finansowym,

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu o przedłożonym przez 
Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy;

4) informacją o stanie mienia komunalnego,

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym nieudzielenia absolutorium Wójtowi i opinią Regionalnej Izy 
Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzieleniu absolutorium, uchwala, co następuje:

§ 1. Nie udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko z tytułu wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 
2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szewczyk

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2018r. poz. 62 i 1000.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy

rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu. Ponadto w myśl art. 271 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) nie później niż

do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy;

2. sprawozdaniem finansowym;

3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2;

4. informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Komisja

Rewizyjna zobowiązana jest do zaopiniowania wykonania budżetu gminy i wystąpienia z wnioskiem do

Rady Gminy w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium podlega zaopiniowaniu przez

Regionalną Izbę Obrachunkową. Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2018 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy

Mokrsko wystąpiła z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko. W podsumowaniu

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że powiększanie zadłużenia gminy Mokrsko zagraża bezpieczeństwu

finansowemu gminy oraz skutkuje ponoszeniem znacznych kosztów obsługi tego zadłużenia. Spłaty

kredytów oraz przeważająca część prowadzonych inwestycji finansowana jest z zaciąganych kolejnych

zobowiązań. Przy malejących dochodach i rosnących wydatkach oraz braku możliwości wprowadzenia

oszczędności oznacza ryzyko na jakie nie zgadzają się członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy głosowali

przeciwko udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko.

Ponadto należy nadmienić, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w

uchwale nr IV/58/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. wyraził pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta

Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia

jednostki.

Projekt uchwały był konsultowany z radcą prawnym drogą mailową.
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