UCHWAŁA NR XXI/147/2020
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lądka-Zdroju absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 4 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), po zapoznaniu się ze:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu,
4) informacją o stanie mienia Gminy Lądek-Zdrój,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się Burmistrzowi Lądka-Zdroju absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Łukasz Mróz
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UZASADNIENIE

Do kompetencji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju należy zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust.
2 ustawy o samorządzie gminnym podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. Uchwała
podejmowana jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miejskiej.
Stosownie do art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych uchwała w/w podejmowana jest
po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu,
4) informacją o stanie mienia Gminy Lądek-Zdrój,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.

Termin rozpatrzenia i zatwierdzenia w 2020 roku sprawozdania finansowego jst oraz
sprawozdania z wykonania budżetu został przedłużony o 60 dni na podstawie § 4

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) – tj. do 29 sierpnia 2020 r.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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