UCHWAŁA NR XXXII/202/21
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój za 2020 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r.,poz.713 z późn.zm.), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:
§ 1. 1. Po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2020 rok,
2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy Jedlina-Zdrój za 2020 rok,
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
4) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi
absolutorium za 2020 rok,
5) z informacją o stanie mienia Gminy Jedlina-Zdrój,
6) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miasta Jedlina-Zdrój udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta
Jedlina-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta
Maja Drapich

Id: 7959D0C3-2793-44C4-AA18-D1CD4EA6DAC8. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy podejmowanie
uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Ustawa o finansach
publicznych nakazuje organowi stanowiącemu gminy rozpatrzenie w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego
po roku sprawozdawczym, sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy i podjęcie uchwały
w sprawie absolutorium organowi wykonawczemu gminy. Natomiast Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Jedlina-Zdrój za 2020 rok przekazane zostało do Rady Miasta w terminie określonym ustawą. W myśl art. 18a ust.3
ustawy o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna Rady Miasta zapoznała się z przedłożonym sprawozdaniem
finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu i zaopiniowała je pozytywnie, w wyniku czego wystąpiła
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2020 rok.
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