
UCHWAŁA NR XXV/176/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 

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 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2011 rok, 

2) sprawozdaniem finansowym Gminy Żarów za 2011 rok, 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2011 rok, 

4) informacją o stanie mienia Gminy Żarów, 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2011 
rok, 

6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Żarów za 2011 rok, 

– Rada Miejska w Żarowie udziela Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Żarów za 2011 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy corocznie rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu oraz podejmuje 
uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu. Zgodnie z art. 18a ust. 
3 powyższej ustawy Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady 
gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. 

Do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rada gminy rozpatruje i zatwietrdza sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.). Są to czynności bezpośrednio 
poprzedzające podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza. 

W związku z art. 270 ustawy o finansach publicznych nie później niż 30 czerwca roku następującego po roku 
budżetowym Rada podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza po zapoznaniu się z: 
sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia gminy oraz stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Żarowie na posiedzeniach w okresie od 16.04.2012r. do 06.06.2012r. 
analizowała i rozpatrywała wszystkie konieczne dokumenty, tj. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarów 
za 2011 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe oraz 
informacje o stanie mienia Gminy. W wyniku dokonanych analiz powyższych dokumentów Komisja Rewizyjna 
wypracowała opinię oraz zgłosiła wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium. Powyższa 
opinia i wniosek, zgodnie z wymogami ustawy zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu. 

Zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy 
podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. 

Sporządziła: 

Agnieszka Szykowna 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 

i organizacji pozarządowych. 
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