UCHWAŁA NR IX/41/2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta
Wągrowca za 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.1) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.2) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca
za 2014 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Zbigniew Byczyński

1] zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.
1072.
2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379,
poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium, nie później jednak niż do dnia
30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
Zgodnie z regulacjami wynikającymi z przywołanego art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rada
Miejska w Wągrowcu zapoznała się m. in. z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2014 rok,
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Miejskiej Wągrowiec za 2014 rok,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażoną w uchwale nr SO.0954/26/14/Pi/2015 z dnia
16 kwietnia 2015 roku,
4) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Wągrowiec,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu wyrażonym w uchwale nr 1/2015 z dnia
2 czerwca 2015 roku.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
Zbigniew Byczyński
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