
  

 

  

UCHWAŁA Nr LVIII/519/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 

U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.
1
)  oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                    

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.
2
) uchwala się, co następuje:  

 

 § 1. Po zapoznaniu się: 

1) ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2017 rok, 

sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych instytucji kultury                                

i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 

2017 rok, z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew oraz sprawozdaniem 

finansowym Gminy Karczew za 2017 rok, 

2) z Uchwałą Nr Wa.155.2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 12 kwietnia 

2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Karczewa 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2017 rok oraz Uchwałą Nr 

Wa.201.2018 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Karczewa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2017, 

3) z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Karczewa za 2017 rok, 

udziela się Burmistrzowi Karczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 

 

 § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady  

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz. 1000. 

2
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz. 1000. 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

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 z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268; 

4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2; 

5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

6) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

 

 

 
    

Przewodnicząca Rady  

 Danuta Trzaskowska 

 


