
UCHWAŁA Nr XV/137/13
RADY GMINY TOPÓLKA

z 26 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Topólka absolutorium za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 w związku z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r, poz. 594) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zmiany; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146 , 
Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, Nr 
185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386; z 2011r., Nr 240, poz.1429, Nr 291, 
poz.1707; z 2012 r. po.1456, poz.1530, poz.1548),

Rada Gminy Topólka
uchwala, co następuje:

§1.
1. Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze;

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,
2) sprawozdaniem finansowym, 
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 2012 rok oraz opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, 
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz po dyskusji;

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością ustawowego składu Rady, 
udziela absolutorium Wójtowi Gminy Topólka Panu Henrykowi Orłowskiemu za 2012 rok.

§2.
 Uchwała wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  i  podlega publikacji  w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
                                                      Przewodniczący Rady Gminy – Anna Niedośmaiłek

Uzasadnienie:
Przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych stanowią o 

tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy.

Na postawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. sprawozdania finansowego, 
informacji o stanie mienia gminy oraz stanowisku Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z 
wykonania budżetu, stwierdza się, że realizacja zadań wytyczonych uchwałami Rady Gminy jest 
prawidłowa.

Stosowny wniosek w sprawie udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy – Henrykowi 
Orłowskiemu, został złożony przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Topólka.

 Na Sesji obecnych było 14 Radnych „za” udzieleniem absolutorium głosowało - 11 radnych, 
„przeciwnych” było – 2, „wstrzymujących się” – 1 radny.




