
UCHWAŁA NR 296/2016 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 28 czerwca 2016r. 

 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2015 rok. 
 
 

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

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. Udziela się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2015 rok. 
 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



UZASADNIENIE  
 

do uchwały Nr 296/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za rok 2015.  
 
 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016r. poz.446) - do właściwości Rady Miejskiej należy rozpatrzenie sprawozdania 
z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielania 
absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie z tego tytułu.  

Działanie Rady Miejskiej winno być poprzedzone opinią komisji rewizyjnej                               
o wykonaniu budżetu gminy i miasta oraz wnioskiem tej komisji w sprawie udzielenia lub 
nieudzielania absolutorium. Działanie komisji rewizyjnej wynika z treści art.18a ust.3 w/w 
ustawy. 

Wniosek komisji rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę 
obrachunkową. 

Zgodnie z art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Burmistrz obowiązany jest przedstawić w terminie do 31 
marca roku następnego po roku budżetowym organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne                   
z wykonania budżetu gminy i miasta oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta przedstawia się w tym samym 
terminie regionalnej izbie obrachunkowej. 

Sprawozdanie finansowe  jednostki samorządu terytorialnego przekazuje się organowi 
stanowiącemu do dnia 31 maja roku następnego po roku budżetowym.  
 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, zgodnie z art.270 ust.2 w/w ustawy rozpatruje 
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta wraz z opinią 
regionalnej izby obrachunkowej oraz informację o stanie mienia i na tej podstawie 
opracowuje wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, które 
przedstawia Radzie Miejskiej. 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie przedstawił Radzie Miejskiej w Jastrowiu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  
i miasta Jastrowie za rok 2015 na dzień 31.12.2015r. w wymaganym terminie. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchwałą nr SO.- 0954/9/13/Pi/2016 
Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia   
2016r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza  Gminy i Miasta Jastrowie                      
z wykonania budżetu  za rok 2015 wyraziła pozytywną opinię o tym sprawozdaniu.  
  Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 5 maja 2016r. rozpatrzyła sprawozdanie                   
z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie za rok 2015 wraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe Gminy i Miasta 
Jastrowie na dzień 31.12.2015 r., które zaopiniowała pozytywnie, oraz rozpatrzyła informację 
o stanie mienia. Wskazane wyżej czynności Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia wynikające                     
z protokołu kontroli przeprowadzonej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy i Miasta                     
w Jastrowiu składają się na stanowisko Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w art.271 ust.1 
pkt 6 ustawy o finansach publicznych.               

W sporządzonym w dniu 18 maja 2016r. wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie z wykonania budżetu za rok 2015 Komisja 
Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy i  Miasta  Jastrowie za rok 
2015 oraz zwróciła się do Rady Miejskiej w Jastrowiu z wnioskiem o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie z tytułu jego wykonania. 



Wniosek Komisji Rewizyjnej został przedstawiony Radzie Miejskiej w Jastrowiu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Pile. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchwałą nr SO. 0955/30/13/Pi/2016 
Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie opinii o wniosku KR 
RM w Jastrowiu  o udzielenie Burmistrzowi GiM Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2015 rok wyraziła opinię pozytywną o wniosku. 

 
 


