UCHWAŁA NR XXXII/220/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 zd. drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) w zw. z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się :
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2019 rok,
2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy Świebodzice za 2019 rok,
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2020 r. o sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Gminy Świebodzice za 2019 rok,
4) z informacją o stanie mienia Gminy Świebodzice za 2019 rok,
5) ze stanowiskiem (opinią i wnioskiem) Komisji Rewizyjnej,
6) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2020 r. o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
Rada Miejska w Świebodzicach nie udziela Burmistrzowi Miasta Świebodzice absolutorium
z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Halina Mądra
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami powołanymi w podstawie prawnej uchwały rada gminy po zapoznaniu się ze
sprawozdaniami, opiniami i informacją określonymi w § 1 uchwały, podejmuje na tej podstawie
uchwałę w sprawie absolutorium organowi wykonawczemu z tytułu wykonania budżetu.
W myśl art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podjęcie uchwały w przedmiocie
absolutorium winno odbywać się nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku
budżetowym. Z mocy regulacji szczególnych związanych z obowiązywaniem stanu epidemii, w 2020
r. termin ten uległ jednak przedłużeniu o 60 dni tj. do dnia 29 sierpnia 2020 r. ( z art. 15zzh ust. 3
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi
sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 373 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 31 marca 2020 r. 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. z 2020 r. poz. 570).
Sprawozdanie finansowe Gminy z tytułu wykonania budżetu uzyskało pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwała nr XIII/35/2019 Składu Orzekającego RIO z
dnia 16 kwietnia 2020 r.
Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Świebodzice za 2019 r. i
złożyła wniosek o nieudzielenie Burmistrzowi Miasta Świebodzice absolutorium z tytułu jego
wykonania (stanowisko z dnia 30 czerwca 2020 r.). Wniosek Komisji Rewizyjnej został przez
Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu zaopiniowany pozytywnie z zastrzeżeniami (uchwała
nr XIII/67/2020 Składu Orzekającego RIO z dnia 14 lipca 2020 r.).
Zgodnie z art. 28aa ust. 4 zd. drugie ustawy o samorzadzie gminnym, rozpatrzenie projektowanej
uchwały winno być poprzedzone rozpatrzeniem raportu o stanie gminy.
Podjęcie uchwały następuje w głosowaniu jawnym (art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym),
i wymaga bezwzględnej większości ustawowego składu rady (art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym).
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