
UCHWAŁA NR VIII/21/20 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego Utrata z tytułu wykonania 
budżetu za 2019 rok 

Na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 
z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695)  i art.18 ust. 2 pkt 4, 
w związku z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 
i art. art. 15zzh ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się ze: 

1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za rok 2019 

2. Sprawozdaniem finansowym Związku Międzygminnego Utrata za rok 2019 

3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Międzygminnego 
Utrata za rok 2019 

4. Informacją o stanie mienia komunalnego Związku Międzygminnego Utrata na dzień 31.12.2019r. 

5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata   

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Utrata udziela absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego 
Utrata z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  
  

 
 

Dariusz Skarżyński 
Przewodniczący Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego Utrata 

Podpisany



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695)
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego –Zgromadzenie Związku podejmuje uchwałę
w sprawie absolutorium dla Zarządu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i
sprawozdaniem finansowym za 2019, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia
komunalnego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Podpisany




