
^^, 
Ł,J.'

.l _v
i.tr, ii,ljl

U CHWAŁA N r XXXV/268 / f01'8

RADY GM|NY w FAŁKoW|E

z dnia 20 czerwca LOIS r.

w sprawie udzie|enia absoIutorium d|a Wójta Gminy Fatków z tytutu wykonania budżetu za

f0I7r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.28a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorzqdzie

gminnym (tj. Dz.U z 2O1Br.poz.994 ze zmn. foraz art.fTL ust.L ustawy z dnia 27 sierpnia

2009r'o finansach pub|icznych(tj 'Dz'U zfol7r'poz.2077 ze zmn.) uchwa|a się ,co następuje:

9r

Po zapoznaniu się z :

1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Fałków zaf0I7r,
2) Sprawozdaniem finansowym gminy na dzień 31,If'20t7r.
3) opiniq RegionaInej |zby obrachunkowej w Kie|cach o sprawozdaniu o którym mowa

w punkcie l":

4) lnformacjq o stanie mienia Gminy Fałków,

5) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Fałkowie w sprawie abso|utorium ,Rada

Gminy uchwa|a ,co następuje:

51'Udziela się Wójtowi Gminy Fatków abso|utorium z tytutu wykonania budżetu za

20L7r.
. s2.Uchwata wchodzi w życie z dniem podjęcia i pod|ega ogtoszeniu na tablicy

ogtoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Do Uchwaty NTXXXV/2 lBlfOIB Rady Gminy w Fatkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku

Wójt Gminy Fatków przedstawił na Komisjach Rady Gminy Fałkow sprawozdanie z

wykonania budżetu Gminy Fatków zafoI7r,które zostato przekazane Regionalnej

lzbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

RegionaIna |zba obrachunkowa w Kielcach Uchwatq Nr 61'l|lfoL8 z dnia 23 kwietnia

2018 roku wyrazita pozytywnq opinię o przedtożonym przez Wójta Gminy

sprawozdania z wykonania budzetu za f017rok Komisja Rewizyjna Rady Gminy

Fałków na posiedzeniu w dniu 11 maja 2018 roku zapoznała się z:

1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu za2017rok,

f) Sprawozdaniem finansowym/

3) opiniq RegionaInej lzby obrachunkowej w Kie|cach,

4) |nformacjq Komisji Rewizyjnej i pozytywnie zaopiniowata wykonanie budżetu i

zwrócita się z wnioskiem do Rady Gminy Fałków o udzie|enie abso|utorium

Wojtowi Gminy Fałkow. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzie|enia

abso|utorium Wójtowi Gminy Fatkow zafot7 rok został przekazany do

RegionaInej |zby obrachunkowej w Kielcach i Uchwatq Nr 76/|/f018 z dnia 23

maja 2018 roku został pozytywnie zaopiniowany.

Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie udzieIenia absolutorium Wójtowi

Gminy Fałków za 2017 rok jest w petni uzasadniony'


