Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869,
z późn. zm.) oraz art. 15zzh ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.) w związku z § 4 pkt 2 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), Rada Miejska w Namysłowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, zaopiniowanym przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Namysłów za
2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego
oraz informacji o stanie mienia gminy, udziela się absolutorium Burmistrzowi Namysłowa.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni, informację o stanie mienia, a także sprawozdanie
finansowe.
Rada Miejska, po rozpatrzeniu w/w dokumentów oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
i opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium dla Burmistrza.
Uchwała w sprawie absolutorium zapada bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady (11).
Projektodawca: Burmistrz
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