
Projekt

z dnia  4 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Lewina Brzeskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. 
poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. 
poz. 869 ) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z : 

1) sprawozdaniem z wykonanie budżetu gminy za 2018 rok;

2) sprawozdaniem finansowym;

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu 
z wykonania budżetu gminy za 2018r.;

4) informacją o stanie mienia gminy;

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego, 
Rada Miejska w Lewinie Brzeskim udziela Burmistrzowi Lewina Brzeskiego absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lewinie 
Brzeskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sporządził:
Skarbnik Gminy

Przedkłada:
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Uzasadnienie
Absolutorium jest formą kontroli organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nad wykonaniem

budżetu przez organ wykonawczy.
Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, iż Rada Gminy kontroluje działalność burmistrza, powołując

w tym celu Komisje Rewizyjną. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje
z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.
Stosownie do art. 271 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie
absolutorium po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, sprawozdaniem
finansowym za 2018 rok, informacją o staniu mienia Gminy Lewin Brzeski, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Lewin Brzeski za 2018 rok oraz opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Mając na uwadze pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za

2018 rok przez Komisję Rewizyjną jak również pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
przedkłada się projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Lewin Brzeski.
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