
UCHWAŁA NR XLIII/210/2009 

Rady Miejskiej w śarowie  

z dnia 30 kwietnia 2009 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta śarów. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku „o samorządzie gminnym” ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 53 ust. 2 i 3 Statutu 

Gminy śarów Rada Miejska w śarowie uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1. Bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, przy 

udziale 14 radnych, udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta śarów za 

2008 rok. 

 

  

 § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Rady Miejskiej w śarowie 

 

 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta śarów. 

 

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

„o samorządzie gminnym” Rada Gminy corocznie rozpatruje sprawozdanie z 

wykonania budŜetu oraz podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu. 

 Zgodnie z art. 18a ust. 3 wyŜej wymienionej ustawy Komisja Rewizyjna 

opiniuje wykonanie budŜetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. 

 Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

absolutorium Rada Gminy zapoznaje się z wnioskiem i opinią, o których 

mowa w art. 18a ust. 3 ustawy „o samorządzie gminnym”. 

 Uchwałę w przedmiotowej sprawie Rada Gminy podejmuje 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy, o czym 

stanowi art. 28a ust. 2 cytowanej wyŜej ustawy. 

 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w śarowie odbyła w okresie od 

24.03.2009 r. do 16.04.2009 r. dziesięć posiedzeń, na których analizowano 

wybrane zagadnienia mające znaczący wpływ na realizację budŜetu Gminy. 

W trakcie prac Komisji Rewizyjnej i analizowania wykonania budŜetu Gminy 

za 2008 rok stwierdzono, Ŝe rok zakończył się planowanym deficytem. 

Komisja wydała pozytywną opinię o wykonaniu budŜetu za 2008 rok. 

Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta śarów 

absolutorium. 

 PowyŜsza opinia i wniosek – zgodnie z wymogami ustawy – zostały 

przekazane w dniu 17 kwietnia 2009 roku do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu. 

 
Sporządziła: 
Agnieszka Szykowna  
Kierownik Referatu Administracyjnego 


