UCHWAŁA NR VII.73.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) i art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
2) sprawozdaniem finansowym gminy Biała za 2018 r;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
4) informacją o stanie mienia komunalnego gminy Biała;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej;
udziela się absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 271 ustawy o finansach
publicznych po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
2) sprawozdaniem finansowym gminy Biała za 2018 r;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
4) informacją o stanie mienia komunalnego gminy Biała
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej
Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
Zgodnie zaś z art. 18a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Białej na
swoim posiedzeniu w dniu 8 maja 2019 r. rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała oraz
sprawozdanie finansowe gminy Biała za 2018 r. i w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę Nr 1/2019 w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu Gminy Biała za 2018 r.
Pismem z dnia 16 maja br. przekazała w/w uchwałę Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej.
Jak również w dniu 16 maja 2019 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej przekazała Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania uchwałę Komisji Rewizyjnej wraz z wymaganymi
dokumentami tj. z
· protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
· uchwałą w sprawie ustalenia składów liczbowych Stałych Komisji Rady Miejskiej
w Białej Komisji Rewizyjnej
. uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Białej
· uchwałą w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej
Uchwałą Komisji rewizyjnej w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
· wyciągiem ze statutu Gminy dotyczący Komisji Rewizyjnej
W związku powyższym przekłada się projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej
za 2018 rok.

Biała, dnia 23 maja 2019 r.
Sporządziła:
Skarbnik Gminy Biała - Klaudia Kopczyk
Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;
Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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