
UCHWAŁA NR XVII/57/2022 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZYSTE 

ŚRODOWISKO" Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste 
Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin za 2021 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022r. poz. 559) i art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021r. poz. 305 z późn. zm. ) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste 
Środowisko” (Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2013r. poz. 1267) po rozpatrzeniu 
i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste 
Środowisko” z siedzibą w Ostródzie za 2021 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia 
Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie,  jak również po 
zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin 
Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie, a także opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego 
„Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu 
Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie za 2021r. oraz opinią o przedłożonym przez 
Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium - Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – 
Iławskiego „Czyste Środowisko” uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą 
w Ostródzie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin za rok 2021. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Gmin 

 
 

Józef Blank 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BCA9C871-3175-4859-A38F-F83E8A5084A9. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Związku Gmin za 2021 rok. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Przewodniczący Zarządu  
sporządził sprawozdanie i przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. oraz sprawozdanie 
finansowe. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Związku Gmin za 2021 rok. Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za 
2021 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. 
Komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Gmin za 2021 rok. Wniosek ten 
został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie. 

Zgodnie z art. 271 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku 
budżetowym. 
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