
                                                                                                         
 UCHWAŁA NR  81 /2019  

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
 

z dnia 18 czerwca 2019r. 
 
 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2018 rok. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869) -  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. Udziela się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2018 rok. 
 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



UZASADNIENIE  
 

do uchwały Nr 81/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie za rok 2018.  
 
 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019r. poz.506) - do właściwości rady miejskiej należy rozpatrzenie sprawozdania                    
z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielania 
absolutorium burmistrzowi z tego tytułu.  

W świetle art.18a ust.3 powołanej ustawy -  komisja rewizyjna opiniuje wykonanie 
budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady miejskiej w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega 
zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. 

Komisja rewizyjna, zgodnie z art.270 ust.2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869) - 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, który 
przedstawia radzie miejskiej. 
 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jastrowiu na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019r. 
rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie za rok 2018 wraz                             
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu, sprawozdanie 
finansowe Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 31.12.2018 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 15 maja 2019r. wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie z wykonania budżetu za rok 2018 Komisja Rewizyjna 
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy i  Miasta  Jastrowie za rok 2018 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. 0955/21/7/Ko/2019 Składu 
Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 27 maja 2019r. w sprawie opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu  o udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok wyraziła opinię pozytywną o wniosku. 

 
 


