UCHWAŁA NR XXIV/148/20
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobiegniewa.
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 2020r., poz. 713), art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) w związku z §4 pkt.2Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków
w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do
właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2020r. poz.570) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się: ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
i sprawozdaniem finansowym, z informacją o stanie mienia komunalnego gminy, opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok, stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobiegniewie oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej – Rada Miejska w Dobiegniewie udziela
absolutorium Burmistrzowi Dobiegniewa z tytułu wykonania budżetu Gminy Dobiegniew za
2019 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019r., poz. 869z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu podejmuje uchwałę
w sprawie absolutorium dla burmistrza po zapoznaniu się:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4) informacją o stanie mienia gminy;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Rada Miejska może żądać przedłożenia przez Burmistrza dodatkowych wyjaśnień
odnoszących się do w/w dokumentów. Tryb głosowania powinien być jawny. Zgodnie z art. 28a
ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Rada dokonując oceny wykonania
budżetu powinna czynić to w sposób kompleksowy, odnosząc się do całości wykonania planu
finansowego, jakim jest budżet, nie zaś koncentrować się jedynie na wybranych elementach.
Zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem nieudzielenie absolutorium z przyczyn innych niż z
tytułu wykonania budżetu stanowi istotne naruszenie prawa.
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