
UCHWAŁA NR XLIX.312.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń absolutorium z tytułu wykonania budżetu 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 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1)) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń z tytułu wykonania budżetu za rok 2021, po: 

1) zapoznaniu się, rozpatrzeniu i zatwierdzeniu: 

a) Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za rok 2021; 

b) Sprawozdania finansowego Gminy Golub-Dobrzyń za rok 2021; 

2) zapoznaniu się z: 

a) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Golub-Dobrzyń za rok 2021; 

b) Informacją o stanie mienia Gminy Golub-Dobrzyń; 

c) Stanowiskiem Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2021; 

d) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 

poz. 1005 i poz. 1079 
2) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, 

poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Golub-Dobrzyń sporządził i przedstawił 
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2021. Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Bydgoszczy wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021. 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Golub-Dobrzyń zaopiniowała pozytywnie  sprawozdanie finansowe za rok 
2021, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 oraz informację o stanie mienia komunalnego. Komisja 
wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń za rok 2021. Zgodnie 
z art. 271 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje 
uchwałę w sprawie absolutorium w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 
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