UCHWAŁA NR X/92/2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj. Dz.U.z
2019,poz.506), art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.z
2019r.poz.869).Na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Poznaniu,Rada Miejska w Kłodawie uchwala,co następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Burmistrza Kłodawy z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za
2018 rok,sprawozdaniem finansowym za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu, informacją o stanie mienia Gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej –
udziela się Burmistrzowi Kłodawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr X/92/2019
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 18 czerwca 2019 r.
Rada Gminy w myśl art.271ustawy o finansach publicznych w terminie do 30 czerwca roku następującego
po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta po zapoznaniu się z: sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, - sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, - informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiskiem komisji rewizyjnej.Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniami finansowymi
zostało przedłożone Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w ustawowym
terminie. Dokumenty w/w były przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie dniu
16 maja 2019r. Komisja Rewizyjna zgodnie z art.270 ustawy o finansach publicznych rozpatrzyła wskazane
powyżej dokument i sformułowała wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. Opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie udzielania
Burmistrzowi Kłodawy absolutorium za 2018 rok, wyrażona w uchwale nr SO-0955/50/8/Ko/2019 Składu
Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu została przekazana do Biura Rady w dniu
14 czerwca 2019r. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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