UCHWAŁA NR XXI/194/20
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2019 rok.
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
(Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2019 rok,
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Szubin za 2019 rok,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
4) informacją o stanie mienia Gminy Szubin,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie,

᠆ na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie zaopiniowany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Bydgoszczy udziela się absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2019 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl.
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Uzasadnienie
Z zapisu art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynika, że rada gminy
w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku sprawozdawczym podejmuje uchwałę w sprawie
absolutorium dla Burmistrza.
Rada Miejska w Szubinie uchwałą nr XXI/193/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku rozpatrzyła i zatwierdziła
sprawozdanie finansowe Gminy Szubin za 2019 rok i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szubin za
2019 rok. Zapoznała się również z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie
stanowiska o wykonaniu budżetu gminy Szubin za 2019 rok i uchwałą nr 21/S/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Burmistrza Szubina sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szubin. Następnie
przedstawiono wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szubina absolutorium za
2019 rok i odczytano uchwałę nr 16/Kr/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku Składu Orzekającego
Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Szubinie, w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szubina z wykonania budżetu Gminy za
2019 rok. Skład Orzekający zaopiniował przedmiotowy wniosek pozytywnie, uznając spełnienie
podstawowego wymogu dotyczącego wniosku w sprawie absolutorium, wynikającego z art. 18a ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym.
Wobec spełnienia wszystkich ustawowych wymogów formalnych podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni
uzasadnione.
Stwierdzam, że na ogólną liczbę 21 radnych Rady Miejskiej w Szubinie w głosowaniu jawnym wzięło
udział 20 radnych, za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Szubina głosowało 20 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się od głosowania 0 radnych.
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