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Uchwała Nr XLVIII/350/2022 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy 
za 2021 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 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada gminy Popielów po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2021 rok; 

2) sprawozdaniem finansowym za 2021 rok; 

3) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy Popielów za 2021 rok; 

4) informacją o stanie mienia Gminy Popielów; 

5) stanowiskiem i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Popielów; 

6) opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wyrażenia opinii 
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Popielów o udzielenie Wójtowi Gminy Popielów 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popielów za 2021 rok; uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Udziela się Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popielów 
za 2021 rok. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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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 
podjęcie uchwały o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium jest wyłączną kompetencją Rady Gminy 
i następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. 

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Gminy 
podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta gminy najpóźniej do dnia 30 czerwca, co następuje 
po zapoznaniu się z dokumentami, których katalog określa ten przepis. W roku 2022, w związku ze stanem 
epidemii, zgodnie z § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia 
innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 
zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub 
informacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 z późn. zm.) powyższy termin został przedłużony o 30 dni 
tj. do dnia 30 lipca. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2021 rok, sprawozdanie finansowe za 2021 rok 
oraz informacja o stanie mienia Gminy Popielów zostały przedłożone przez Wójta w określonych 
przepisami terminach i przekazane Radnym w formie elektronicznej. 

Ocena wykonania budżetu oraz opracowanie stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 
były przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 19 maja 2022 r. Komisja Rewizyjna 
wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Wniosek 
i stanowisko Komisji Rewizyjnej zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem wydania 
opinii. 

Składy Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej wydały pozytywne opinie dotyczące sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2021 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium. 

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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