
            

UCHWAŁA  Nr XXXII/395/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

 
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 
96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726; z 2011 
r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz. 
1707 oraz z 2012 r. poz.1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Bornem Sulinowie 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Po zapoznaniu się z: 
1) sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok; 
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok; 
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budŜetu; 
4) informacją o stanie mienia Gminy Borne Sulinowo; 
5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa 

absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy za rok 2012; 
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej 
 
- udziela się Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo za rok 2012. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Uzasadnienie 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 594) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie naleŜy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budŜetu 
Gminy Borne Sulinowo oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Burmistrza Bornego Sulinowa z tego tytułu.  
  
Działanie Rady Miejskiej powinno być poprzedzone opinią komisji rewizyjnej o wykonaniu 
budŜetu gminy oraz wnioskiem tej komisji w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium. Działanie to wynika z treści art. 18a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym. 
Wniosek komisji rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. 
 
Burmistrz Bornego Sulinowa przedstawił Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo, informację o stanie mienia Gminy Borne Sulinowo oraz sprawozdanie finansowe 
Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok w wymaganym terminie. 
 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 12 i 13 czerwca 2013 r. rozpatrzyła 
sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe Gminy Borne 
Sulinowo oraz informację o stanie mienia Gminy Borne Sulinowo, które zaopiniowała 
pozytywnie oraz sporządziła wniosek w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa 
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy za rok 2012. 
 
W sporządzonym w dniu 13 czerwca 2013 r. wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budŜetu Gminy za rok 2012, Komisja 
Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 r. oraz 
zwraca się do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z wnioskiem o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Bornego Sulinowa z tytułu wykonania budŜetu za 2012 r. 
 
 
 
 
 


