
UCHWAŁA NR XIV/102/16
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz.446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 
1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2015 rok, sprawozdaniem 
finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Gminy, informacją o stanie mienia komunalnego oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej 
dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 
Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski

Id: 7E91BAC7-BBFE-4B7E-A30A-A5D23C565F34. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

do uchwały nr XIV/102/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży.

Na podstawie przepisu art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych, nie

później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący

jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla burmistrza po

zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

sprawozdaniem finansowym, opinią z badania sprawozdania finansowego, opinią regionalnej izby

obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiskiem

komisji rewizyjnej.

Rada Miejska Chełmży, po zapoznaniu się :

1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2015;

2) ze sprawozdaniem finansowym miasta, które obejmuje :

a) bilans z wykonania budżetu miasta za 2015 rok,

b) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2015 rok,

c) zestawienie zmian funduszu jednostki za 2015 rok,

d) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2015 rok,

3) z informacją o stanie mienia Miasta Chełmża;

4) z uchwałą Nr 18/S/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez

Burmistrza Miasta Chełmża sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o

stanie mienia Miasta Chełmża;

5) uchwałą Nr 16/Kr/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmża za 2015 rok;

6) wnioskiem komisji rewizyjnej Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży

podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmży.
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