
UchwalaNr XXIlt96/12
Rady Miejskiej w Jgdrzejowie
z dnia2& czerwca2Ul2 rokl

w sprawie udzielenia Burmishzowi Miasta Jgdrzejowa absolutorium za2}ll rok

Na podstawie art. I 8 ust.2 pkt.4 art.28a trst.2 ustawy z dnia 8 marca 1 990r
o samorz4tlzie gminnym/ Dz.U 22001 Nr 142 po2.1591 z p6in. zm. I onz art.27I ust.l
ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku /Dz.u. Nr 157 poz.r240 z p6An.
zm./ Rada Miejska w Jgdrzejowie uchwala co nastgpuje:

$  1 .
Po zapoznaniu sig z:
- sprawozdaaiem z wykonania bud2etu Miasta i Gminy Jgdrzej6w zarok 20ll
- sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Jg drzejowa za2}ll rok
- informacjq o stanie mienia
-opiniq Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach o przedloZonym przez Burmistrza
sprawozdaniu z wykonania bud2etu miasta i gminy za 2011r

- starowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w JEdrzejowie w sprawie udzielenia
absolutorium Burmishzowi Miasta JEdrzejowa

ud4,iela sig absolatorium Burmistrzowi Miasta Jgduejowa za 2011r.

$ 2 .
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy
Rady Miejskiej w Jqdrzejowie

mgr Pawel Blaf zkiewicz



Uzasadnienie do uchwaly Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta
Jgdrzejowa za 2011 r.

4rt.27 | ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz.U.Nr I57 po2.1240)
zobowiqguje organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego do podjgcia uchwaly w
sprawie absolutorium.
Organ stanowiqcy podejmuje uchwalg po zapoznaniu siq z:
- sprawozdaniem z wykonania budZetu j ednostki samorzqdu terytorialnego
- sprawozdaniem fi nansowym
-opiniq regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonaaia budZetu
- informacj4 o stanie mienia jednostki samorzedu terltorialnego
- stanowiskiem komisji rewizyjnej
Burmistrz Miasta JEdtzejowa przekazal Radzie Miej skiej we wskazanych w ustawie
terminach zar6wno sprawozdanie roczne z wykonania bud2etujak i sprawozdaaie finansowe,
oraz informacjg o stanie mieniajednostki samorz4du terytorialnego.
Maj4c za podstawE uregulowania an..l 8 ust.2 pkt .4 , art.28 a ust.2 ustawy o samorz4dzie
gminnym , aft.271ust.l ustawy o finansach publicznych zobowiqzuj4ce organ stanowiqpy
do podjEcia nie p6iniej niz do 30 czerwca nastEpujqcego po roku budZetow)zm uchwaly w
sprawie absolutorium dla Burmistrza, wnosi sig o podjqcie niniejszej uchwaly.


