
           

Uchwała Nr XI/55/2015 

Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 9 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Brzesko za rok 2014 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) 

– po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Brzesko za rok 2014, 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej      

w Krakowie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014, informacją o stanie 

mienia Gminy Brzesko, a także po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - Rada 

Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się Burmistrzowi Brzeska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za 

rok 2014.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Przewodniczący 

          Rady Miejskiej w Brzesku 

 

               mgr Krzysztof Ojczyk 

 

 

 



 

 

Opracował 

 

.......................................................................... 
(data, pieczątka i podpis pracownika) 

 

Sprawdzono pod względem prawnym 

 

.......................................................................... 
(data, pieczątka i podpis radcy prawnego) 

 

Zatwierdził 

 

.......................................................................... 
(data, pieczątka i podpis Burmistrza) 

 

Przekazano do Biura Rady Miejskiej w dniu ........................................ 

Nr rejestru spraw kierowanych pod obrady Rady Miejskiej w Brzesku 

................................................................................................................ 

 

Przyjął dokument 

 

.......................................................................... 
(data, pieczątka i podpis pracownika Biura Rady Miejskiej) 

 

 

 

UZSADNIENIE 

 Zgodnie z art.  271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie później niż dnia 30 

czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z : 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2) sprawozdaniem finansowym, 

3) opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu, 

4) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, 

5) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

Uchwałą Nr S.O.VIII-423/37/15 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2015 r. pozytywnie zaopiniowało 

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2014 rok oraz pozytywnie 

zaopiniowało informację o stanie mienia Gminy Brzesko. Również Komisja Rewizyjna Rady 

Miejskiej w Brzesku w przedłożonym wniosku wnosi o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

za 2014 rok. 

 W związku z powyższym przedkłada się pod obrady Rady Miejskiej w Brzesku projekt 

niniejszej uchwały. 

 


