
UCHWALA Nr XXIII17912013 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Wojtowi Gminy absolutorium z tytutu wykonania 

budzetu Gminy Sochocin za 2012 rok 

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

o samorz~dzie gminnym (t.j . Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 271 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz.1240 z p6Zn. zm.), 

po zapoznaniu sit( z : 
1) sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Sochocin za 2012 rok ; 
2) sprawozdaniem finansowym; 
3) opini~ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zesp61 Zamiejscowy 

w Ciechanowie; 
4) informacj~ 0 stanie mienia Gminy; 
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 

Rada Gminy uchwala, co nastt(puje: 

§ 1. Udziela sit( W6jtowi Gminy absolutorium z tytulu wykonania budzetu Gminy 
Sochocin za rok 2012. 

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia. 

'cz cy Rady 

Dariu SWi~rcz~ 
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UZASADNIENIE 

do UCHWALY Nr XXII/179/2013 
RADY GMINY SOCHOCIN 
z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia W6jtowi Gminy absolutorium z tytulu wykonania 
budietu Gminy Sochocin za 2012 rok 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 

gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) do wylqcznej wlasciwosci rady gminy nalezy 

rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budzetu oraz podejmowanie uchwaly 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytulu. 

Zgodnie z art. 18a ust. 3 w/w ustawy Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 

23 maja 2013 roku pozytywnie zaopiniowala wykonanie budzetu gminy za 2012 rok 

i wystqpila z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi. 

Wniosek w sprawie absolutorium otrzymal pozytywnq opiniy Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie - Zespolu Zamiejscowego w Ciechanowie. 

Stosownie do art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 

( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.l240 z p6Zn. zm.) nie p6Zniej niz dnia 30 czerwca roku 

nastypujqcego po roku budzetowym, organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego 

podejmuje uchwaly w sprawie absolutorium dla W6jta Gminy po zapoznaniu siy z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego; 

2) sprawozdaniem finansowym; 

3) opinia z badania sprawozdania finansowego, 0 kt6rym mowa wart. 268; 

4) opinia regionalnej izby obrachunkowej, 0 kt6rej mowa wart. 270 ust. 2; 

5) informacja 0 stanie mienia jednostki samorzqdu terytorialnego; 

6) stanowiskiem komisji rewizyjnej. (; I 
przewo ~;C~~Cy Rady 
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