
 

UCHWAŁA Nr  XII/40 /2022 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr” 
z dnia  14 czerwca  2022  r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego „Bóbr” 
z tytułu wykonania planu finansowego za 2021 rok 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2021 rok, 
informacji o stanie mienia Związku, sprawozdania finansowego Związku za 2021 r. oraz po 
zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 marca 2022 r., na 
wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Związku Międzygminnego „Bóbr” z tytułu wykonania planu finansowego za 2021 
rok  

działając na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.559,583) 

uchwala, co następuje: 
 
§ 1 

Udziela się Zarządowi Związku Międzygminnego „Bóbr” w składzie :  

1) Iwona Mandżuk - Dudek – za okres od 01 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2021 r.,  
2) Roman  Jaworski – za okres  od  01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,  
3) Bogusława  Piotrowska – za okres od 01 stycznia 2021 r. od 31 grudnia 2021 r.   

- absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za 2021 rok.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Bóbr”.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

            
 
 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Związku należy podejmowanie, po rozpatrzeniu 
sprawozdania z wykonania planu finansowego, uchwały w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium Zarządowi Związku z tego tytułu. Zgodnie z przywoływanym 
przepisem jedyną faktycznie i prawnie uzasadnioną podstawą nieudzielenia absolutorium 
Zarządowi Związku jest negatywna ocena wykonania planu finansowego. Pisemne 
sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2021 r. członkowie Zgromadzenia 
otrzymali w terminie statutowym – w formie Uchwały Zarządu Nr II/2/22 z dnia 3 marca 
2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 
rok. Regionalna Izba Obrachunkowa dnia 23 marca 2022 r. wydała pozytywną opinię 
 o przedłożonym przez Zarząd Związku Międzygminnego „Bóbr” sprawozdaniu z wykonania  
planu finansowego Związku za rok 2021. Komisja Rewizyjna Zgromadzenia Związku na 
swym posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2022 r. pozytywnie oceniła wykonanie planu 
finansowego Związku za rok 2021  i w jej wyniku wystąpiła z wnioskiem do Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „Bóbr” o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku z tytułu 
wykonania planu finansowego za 2021 r. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała w dniu 10 
maja 2021 r. pozytywną  opinię  dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium.  

 

 


