
Uchwała Nr IX/42/2020 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” 

z dnia 10 lipca 2020 roku 

 

w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego „NIDA 2000” absolutorium 

z wykonania budżetu za 2019 rok.  

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 w związku z art. 73a ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku 

poz. 713), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.),  § 9 ust. 2 pkt 4  Statutu Związku 

Międzygminnego NIDA 2000 (Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

5 lutego 2020 roku, poz. 625) oraz § 4 pkt 2 Rozporządzenia  z dnia 31 marca 2020 r. 

Ministra Finansów 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) w zw. z art. 15 zzh ust.1 i 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  (Dz. U z 2020 r. , 

poz. 374 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „NIDA 2000” uchwala 

co następuje: 

 

§ 1 

Po zapoznaniu się ze: 

1. sprawozdaniem finansowym Związku Międzygminnego „NIDA 2000” sporządzonym 

na dzień 31 grudnia 2019 roku, 

2. sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” 

za 2019 rok, 

3. Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Związku Międzygminnego 

„NIDA 2000”  za 2019 r.   

4. informacją o stanie mienia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”, 



5. wnioskiem Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Związku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Związku 

udziela się Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku 

Międzygminnego „NIDA 2000” za 2019 rok. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący Zgromadzenia Związku  

mgr inż. Sławomir Kowalczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr IX/42/2020 

 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000”  

z dnia 10 lipca 2020 roku  

 

w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Międzygminnego „NIDA 2000” absolutorium 

z wykonania budżetu za 2019 rok.  

 

 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713)  Zgromadzenie 

Związku uprawnione jest do udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Związku absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu.  

Przedłożone przez Zarząd Związku sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania 

budżetu za rok 2019 uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Kielcach, zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Związku, 

która skierowała też do Zgromadzenia Związku wniosek o udzielenie Zarządowi 

absolutorium, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Stąd zasadne jest podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi Związku absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok.   

 

 

 

 


