UCHWAŁA NR IX/44/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2013 r., poz. 594 z późn.
w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. z 2013 r., poz.
885 z późn. zm.2)) - uchwala się, co następuje:
zm.1)),

§ 1. Rada Miejska w Czerwieńsku, po zapoznaniu się z dokumentami, o których mowa w art. 271 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium postanawia udzielić Burmistrzowi Czerwieńska absolutorium za rok 2014.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

1) Zmiana
2) Zmiana

tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014r.poz. 379, 1072.
tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2013 r. poz. 938, 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146.
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UZASADNIENIE
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy wraz z
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie
mienia gminy, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku pozytywnie oceniła wykonanie budżetu
Gminy Czerwieńsk za 2014 rok.
Wobec powyższego Komisja wnioskuje
o udzielenie Burmistrzowi Czerwieńska absolutorium za 2014 rok.
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
- za udzieleniem absolutorium – 5 głosów,
- przeciwko udzieleniu absolutorium – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze uchwałą nr 314/2015 z 09
czerwca 2015 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w Czerwieńsku dotyczącym
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska za 2014 rok wydał opinię pozytywną.
Komisje stałe Rady Miejskiej w Czerwieńsku na posiedzeniach w czerwcu br. o projekcie uchwały
(druk: BRM.0006.35.2015 z 08 czerwca 2015r.) w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania
budżetu za rok 2014 wydały opinie pozytywne.
Wynik głosowania:
- Komisja Infrastrukltury Społecznej i Porządku Publicznego - jednomyślnie (8 głosów "za„);
- Komisja Budżetu i Finansów - większością głosów (6 głosów "za„ i 1 głos "wstrzymujący się”);
- Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - jednomyślnie (8 głosów "za„).
Opracowała:
Alina Juncewicz
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