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Uchwała Nr 164/XXXI/2020 

Rady Gminy Staroźreby 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

   

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Staroźreby z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 713) oraz art. 271 ust.1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), po zapoznaniu się : 

1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok. 

2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy Staroźreby za 2019 rok.  

3) Z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy 

w Płocku z dnia 29 kwietnia 2020 roku i z dnia 10 czerwca 2020 roku. 

4) informacji o stanie mienia Gminy Staroźreby, 

5) z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 maja 2020 

roku. 

Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Udziela  się Wójtowi Gminy Staroźreby absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Staroźreby za 2019 rok. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Staroźreby oraz poprzez zamieszczenie jej treści 

na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  

w Staroźrebach. 
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Uzasadnienie  
 
 

Rada Gminy Staroźreby po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok, ze sprawozdaniem finansowym, z informacją 

o stanie mienia Gminy Staroźreby, a także z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku o wykonaniu budżetu Gminy Staroźreby 

za 2019 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Staroźreby i z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Staroźreby za 2019 rok – udziela Wójtowi Gminy 

Staroźreby absolutorium za 2019 rok. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 
 


