
Uchwała Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Przystajń

z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art.  18a ust.  3  ustawy z 8  marca 1990  r.  o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Komisja Rewizyjna Rady Gminy Przystajń
uchwala, co następuje:

§ 1

Wystąpić do Rady Gminy Przystajń z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń

z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Przystajń działająca w składzie:

1. Janusz Leśniak               - Przewodniczący Komisji,

2. Zbigniew Marczak         - Wiceprzewodniczący Komisji,

3. Grzegorz Kierat             - Członek Komisji,

na posiedzeniu w dniu 9  czerwca 2015  r.  pozytywnie zaopiniowała wykonanie przez Wójta Gminy
Przystajń budżetu za 2014  r.  Powyższe nastąpiło w wyniku rozpatrzenia przez Komisję na
posiedzeniach w dniach 25  maja 2015  r.  i 9  czerwca 2015  r.  rocznego sprawozdanie finansowego
Gminy Przystajń za 2014 rok, sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2014 rok
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tym sprawozdaniu oraz informację
o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.  Komisja Rewizyjna uwzględniała przy opiniowaniu
wykonania budżetu wyniki swojej całorocznej działalności kontrolnej,  w szczególności:  kontrolę
realizacji uchwał podjętych przez Radę w 2014  r.  Komisja zwróciła również uwagę na rezultaty
działalności kontrolnej podejmowanej przez organy kontroli zewnętrznej, w szczególności Samorząd
Województwa Śląskiego w związku z przyznanymi Gminie dotacjami na realizację inwestycji
współfinansowanych ze środków europejskich.

Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2014 rok stanowi załącznik do uchwały.

     Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
- za uchwaleniem wniosku o udzielenie absolutorium – 3 głosy,
- przeciwko – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów.

                                                                                                      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
          Rady Gminy Przystajń  

                                                                                                               mgr  inż. Janusz Leśniak


