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UCHWAŁA NR XIII/78/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2010 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządze gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm. ) oraz art. 271 ust 

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 

z późn zm. ) po rozpatrzeniu: 

1) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2010 rok, 

2) sprawozdania finansowego - bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego za 2010 rok. 

3) informacji o stanie mienia komunalnego oraz po zapoznaniu się z 4) opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie 

mienia i objaśnieniami Miasta i Gminy Swarzędz za 2010 rok. 

5. opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010, 

Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2010. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustaw o samorządze gminnym oraz o finansach publicznych, Burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz przedłożył w dniu 31 marca 2011 roku radnym Rady Miejskiej 
w Swarzędzu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2010 rok. Sprawozdanie to 
podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz przez Komisję 
Rewizyjną Rady Miejskiej w Swarzędzu. 
Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, wydała pozytywną opinię 
oraz wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Swarzędz. Wniosek ten został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu celem zaopiniowania. 
Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady 
należy rozpatrywanie sprawozadania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Natomiast zgodnie z art. 271 
ust 1 ustawy o 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. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


