
UCHWAŁA Nr XXX/202/20 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 14 lipca 2020 r. 

 

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża absolutorium z wykonania budżetu 

Gminy Chełmża za 2019 r. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 271 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz 2020 r. poz. 284, 374, 

568, 695 i 1175) i § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 31.03.2020 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 (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 570) Rada Gminy Chełmża na sesji w dniu 14 lipca 2020 r. po zapoznaniu się: 

1) ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r.;  

2) ze Sprawozdaniem finansowym Gminy Chełmża za 2019 r.; 

3) z informacją o stanie mienia Gminy Chełmża; 

4) z uchwałą Nr 18/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Chełmża sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy; 

5) opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmża z dnia 8 czerwca 2020 r. 

w sprawie wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r. i wnioskiem o udzielenie  

absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r.; 

6) z uchwałą 15/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chełmża za 2019 r.,  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Udziela Wójtowi Gminy Chełmża Panu Jackowi Czarneckiemu 

absolutorium z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały XXX/202/20 Rady Gminy Chełmża 

z dnia 14 lipca 2019 r.                                          

 

 

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

Rada Gminy w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku podejmuje uchwałę 

w sprawie absolutorium. Termin ten został przedłużony na mocy § 4 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Finansów z 31.03.2020 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) o 60 dni. Podjęcie uchwały 

następuje po uprzednim zapoznaniu się z następującymi dokumentami: 

„1. Nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie 

absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z: 

 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

 2) sprawozdaniem finansowym; 

 3) opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268; 

 4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2; 

 5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

 6) stanowiskiem komisji rewizyjnej”. 

W wykonaniu art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych Radzie Gminy Chełmża zostały przedłożone następujące materiały: 

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r.;  

2) sprawozdanie finansowe Gminy Chełmża za 2019 r. obejmujące: 

a) bilans z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r., 

b) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 

r. (łącznie Urząd Gminy Chełmża oraz podległe  jednostki budżetowe), 

c) zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r. (łącznie Urząd Gminy 

Chełmża oraz podległe jednostki budżetowe), 

d) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2019 r. (łącznie Urząd 

Gminy Chełmża oraz podległe jednostki budżetowe), 

e) informację dodatkową, 

f) wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”. 

3) informacja o stanie mienia Gminy Chełmża; 

4) uchwała Nr 18/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Chełmża sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy; 

5) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełmża z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie 

wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r. z wnioskiem o udzielenie  

absolutorium  Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Chełmża  za 2019 r.; 

6) uchwała 15/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chełmża za 2019 r.. 


